
REFERAT AF D 5 BESTYRELSESMØDE 31. AUGUST 2006 

 

Tilstede: BELS, FKR, LSP, NFRK, NAS, RKL, RBH, SAR, SGR, STK, SRK, STBR, SYK, VOK, 

VOSK, VIMR. 

Fraværende: Formanden, kassereren, stævnekoordinatoren, webmasteren, FRK-S, KARI, MARK, 

MLR, MRK, NOR, NORD, RYS, SYD, ØLR, ØSR.  

1. Dirigent: Frank (FKR) Referent: Birthe (FU)   

2. Referat godkendt. 

3. Lise formand kan ikke overkomme jobbet som formand længere. Tænk over nye emner til 

årsmødet. 

De nye stævneregler er dem vi kører efter i 2007 som forsøg. Husk at melde tilbage til FU, hvordan 

de virker i 2007. De er lavet for at bl.a. Dorthe Munk har nogle retningslinier at koordinere stævner 

ud fra. Der blev spurgt, hvad FU laver: Kontakt til DRF og klubber, økonomi, kurser, organiserer 

stævner, sørger for gaver til stævner og ranglistevindere. 

4. CC. Christiansen kom fra Hestelauget og fortalte om, hvordan det gik. Han sidder i friluftsrådet 

for den sydlige del af St.Amt. Den nordlige del er kommer over til V.SJ.Amt. Man er i gang med et 

stort pilotprojekt om politikken fremover for fritidsområderne, og her er alle sportsforeninger med – 

så husk at deltage så ridesporten ikke bliver glemt. Der er stort møde tirsdag d. 5. september med 

debat om friluftslivet. Der kommer mere synlighed på friluftslivet, da det er en af tiltræknings-

mulighederne for nye tilflyttere (byfolk på landet), og hestelauget mener, at ridestier er en vigtig 

ting at tage med. CC spurgte om nogen af klubber havde været aktive i debatten om 

folkeoplysningsvalget? Ganske få sagde ja. Han opfordrede til at være mere aktiv og synlig, da det 

jo var det udvalg, der uddelte penge til klublokaler m.m. 

CC ville gerne have link til hestelaugets hjemmeside på D5’s www.hestelaug.dk. 

Rideruter: Der er lavet riderute Lolland, Maribosøerne her også for handicapridning, 

Guldborgsundruten, hvor man rider på cykelruten, samt mulighederne i Hannenovskoven. Man vil 

gerne lave flere og de aktive er turistforening, Islandshesteforeningen, DRF og landboforeningerne. 

Man har søgt penge til det bl.a. ved EU – det er dyre projekter, der kræver mange penge. Skovejere 

kan få statspenge til anlæg af fritidsruter – kontakt Skov- og Naturstyrelsen. Kontaktperson for 

Lolland Annelise Bloch Hansen. Man savner flere hænder i foreningen til det store arbejde med at 

skabe ridestier. Man må foreløbig ride gratis i statskovene, men der pusles med gebyrer. 

I Hannenovskoven er der flere rideruter. En springrute med omkring 50 spring, hvoraf en del er 

kævler, som skovens folk lægger ud. Man planlægger en militarybane, får materialer fra Skov- og 

naturstyrelsen, men hvem kan lave den og skal vedligeholde den? Hans Herman Storm (SAR) er 

konsulent på det projekt. Man satser på penge fra staten eller Lieder+ programmet. Springene skal 
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være bæredygtige og lavet af træ – ingen ståltråd! Jagtsporet er ved at være færdigt. Mange bruger 

skoven, og CC vil skrive rundt til de omkringliggende klubber for at få hjælp til arbejdet. 

Rideguiden er et detaljeret kort over rideruter i DK. 

5. Helle fraværende. Besked fra DRF om ekskludering af klubber: Lav en skriftlig procedure fx 

1. rykker efter 1. md 100 kr til kassereren. 2. rykker efter 14 dage 100 kr. til formanden, 3. rykker 

efter 14 dage til kasserer eller formand 100 kr. FU laver dette regelsæt til næste møde, så det kan 

blive godkendt, men alle i salen var enige om, at tingene havde stået på for længe og nu skulle der 

gøres noget ved det. Der blev spurgt om man kom til at betale hele restancen – ja, det gør man. 

6. Judy var der ikke. Alle synes, det var godt hj.siden blev opdateret hver uge. 

7. Rita formand og Tove næstformand forlader Breddeudvalget. Gabriella Oksholm (STK) 

overtager formandsposten. 

8. Vi har tre kurser på vej. Klubspringdommer 30. sept, her er 7 tilmeldt og flere ønskes, da vi 

mangler officials i D5. Rytter-klar-parat-start d. 9. okt. her kommer tilmeldingerne dumpene jævnt 

hen. Basiskursus 21. nov deltagere ønskes. 

9. Husk at søge Dorthe om C-stævner inden 1/10 og D-stævner inden 1/12. Husk at sende 

propositioner til godkendelse senest 3 mdr. før (og gerne tidligere, så rytterne kan planlægge 

stævneåret). Klubber skal sætte sig ind i reglerne for mesterskaber, før de afholdes. Dorthe beder 

om, man bliver bedre til at komme med kommentarer og forslag til stævner i D5.  

SYK spurgte om, der skal laves programmer til mesterskaber? Der er vist en gammel regel om, at 

det skal man. Kan vi ikke lave den om? Det kommer på næste mødes dagsorden.  

10. LSP havde søgt disp. for ryttere fra højere klasser og Poul havde nedlagt protest, men har intet 

hørt fra DRF endnu. Proceduren er at dispensationer skal tages op på distriktsbestyrelsesmøder og 

besluttes der. Der var dog nogen der mente, at man ikke kunne omgå DRF reglement, for man må 

ikke ændre på propositionerne, når de er sendt ud. Vi gør ikke noget ved det overfor rytterne, men 

Poul tager kontakt til DRF igen. 

11. FU vil gerne have et udvalg til udvælgelse af deltagere til Sjællandsmesterskaberne i 2007, da vi 

har fået en henvendelse fra en ponyrytter, om hvordan man kommer med. 

Et forslag om kvalifikationer blev ikke brugt, da det er bedre med at se på formen og resultaterne 

hen over året. 

Spring: Margrete Hasgård, Frank (FKR) snakker med Connie Eriksen og Bent Pedersen. Måske 

også holde kontakt med Claus Skov. 

Dressur: Susanne Vennike, hun taler også med Hanne Brebøl. De vil lave samlinger for ponyer, 

hvor interesserede ryttere inviteres og skal tage resultater med samt ride de programmer, de vil stille 

op i. De bedste herudfra vil blive valgt. 

EVT: Birthe orienterede fra den nye Naturrytterforening, der vil arbejde for flere ridestier i DK. De 

havde møde aftenen før om rideruter i Ny Næstved kommune, hvor der blev orienteret om 
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muligheder for søgning af midler og rideruter på Svinø. Ref. af mødet kan læses på deres 

hjemmeside. Der er link til foreningen på vores hjemmeside. 

SAR stævne med mesterskabsklasser 23-24 sept. ønsker flere starter - frist til tirsdag 5 sept. 

Der er åbent hus på Skovlundegård (SGR) 1. oktober se hjemmeside. 

Der er temaaften med dressurdommer Leif Tørnblad 4. oktober se hjemmeside. 

 

NYT MØDE: mandag d. 4. december kl. 19.00 Brændte Ege. Gløgg, the, kaffe. 

 

Det gik lidt for hurtigt med at afslutte mødet, så ref. blev ikke læst op. 

 

 

  Birthe Jonasen sep. 2006 

 

 

 

 

 

 

 


