
REFERAT AF D5 MØDE 4. DECEMBER 2006 

Ref.: Birthe Jonasen Dirigent: Helle Koch-Hansen 

Tilstede: BELS, FRK-S, GuldborgSund, LSP, MLR, NOR, NORD, NFRK, RKL, RBH, STBR, 

SYK, VOSK. 

Fravær: FKR, MARK, VOK, SAR, KARI, STK, MRK, RFS, STEVNS, SKOVLG., RYS, ØSR, 

ØLR, VIMR. 

 

2. Godkendt. 

3. DRF har ekskluderet SYD som klub. Til nytår fjernes distriktsgrænserne og klubber skal flytte 

distrikt. I D5 drejer det sig om 7 klubber, der alle har fået besked. Det afklares til nytår. Der er 

kommet nyt reglement. 

4. Der står 88.000 kr. på kontoen og 4 klubber mangler at betale: SYK, MLR, NORD, NOR. 

5. Ej tilstede. MLR foreslog et nyhedsbrev på mail, hver gang der er kommet nyt på hjemmesiden. 

Dette bringes videre til Judy. 

6. Intet nyt fra Bredden. Hvis klubberne vil have breddestævner, skal de selv henvende sig til 

breddeudvalget, da de kun er 2 personer. RBH tilbød at holde en distriktskvalifikation i kvadrille i 

løbet af foråret. Datoen kommer på nettet. 

7. Kursusplanen er færdig og udsendt. Husk at sende så mange på kursus som muligt. Vi mangler 

stadig officials i D5. Vi har mange deltagere på Klar-Parat-Start-kurserne, faktisk måtte Birthe lave 

et ekstra her i efteråret, da der var 28 på det ordinære. Der var 15 på det andet. RBH har fået 

internetstik i rytterstuen. 

8. Husk at sende propositioner i god tid til Dorthe – senest 4 mdr. før. Husk at give besked om 

aflyste stævner både C og D. Ansøgninger om D-stævner skal være senest 1. oktober i 2007. Når 

man lægger stævnedatoen ind på klubportalen, skal man ikke lægge propositionerne, da Dorthe skal 

godkende dem først (C-stævner). Ring og Rid er en anmeldelsesform og tæller på lige fod med 

andre stævner – dvs. udklasser og point. 

DRF vil stramme op på reglerne om startlister. Læs dem på nettet. 8 dage før et stævne skal 

starttiderne for klasserne ligge der, og den enkelte rytters starttidspunkt skal ligge efter 

frameldingsfristen er udløbet. Det er ofte torsdagen eller fredagen før. 

Husk at sende resultaterne til Judy, så hun kan opdatere ranglisten. 

Dorthe mangler ofte en kontaktperson, når en klub ønsker stævner. Husk at skrive adr. tlfnr., så 

Dorthe kan få fat i nogen fra klubben. Vores nye regelsæt afprøves i 2007 – husk at melde tilbage, 

hvordan det virker. Der er nogle klubber i yderområderne, der har fået D-klasser til C-stævner for at 

få økonomi i det. Der er søgt stævner i 19 klubber heraf 15 C dressur og 9 C spring. Der er 34 D-



 2

stævner næste år. Der er enkelte weekender der bliver dobbelte. Dorthe opfordrer til man 

samarbejder på tværs fx med CUP’s så rytterne skal starte i flere klubber. 

RBH er indigneret over at RYS har fået et landsstævne 14 dage før deres Horse Show. 

Der blev ikke noget mesterskab for hold i år, Sakskøbing aflyste. I Fakse var der 2 hold. Der 

mangler ryttere, fordi de hellere vil springe MB for at kvalificerer sig til landsstævner. Der kræves 3 

fejlfrie MB for at være med til disse. 

Beslutning:  

2007 går holdspringningen for hest 2 i LB og 2 i LC. 

Individuel hest LA   pony: Kat. I og II LA  kat. III LB 

Dressur hold hest  2 stk. i LA1  2 stk. i LA4    

Individuel hest LA4 og LA6 rides i 2 afdelinger 

Dressur hold pony: 1 stk. LB1  2 stk. LA1  1 stk. LA4 

Individuel pony:  Kat. I LA4  Kat. II  LA2   Kat. III LB2 

Hvis der kun stiller 2 hold aflyses mesterskabet. 

FU søger dispensationer til disse stævner hos DRF. Disp. skal fremgå af propositionerne, og skal  

være søgt inden propositionerne offentliggøres. 

SYK afholder individuel H og P d. 11 og 12. august 2007. 

FU ringer til Fakse og SAR for at høre om de vil tage holdene. 

Husk at bestille staldplaketter  hos Lise i god tid – senest 14 dage før. 

Klubber der afholder mesterskaber skal selv gå ind og checke reglerne for disse. 

RBH synes at springryttere er udisciplinerede. De melder fra og til og bytter om, så sekretariatet står 

på den anden ende. RBH foreslår man strammer gevaldigt op i sekretariatet, så der er til at holde ud 

at være. Husk at holde øje med om hestepasset er registreret som konkurrencepas. Alle heste skal 

besigtiges som tidligst 4 års, så de kan få stempel med konkurrence. 

9. Rykkerproceduren blev præsenteret af FU og vedtaget. 

”Hvis en klub ikke betaler deres kontingent til distriktet vil der blive sendt en rykker efter en 

måned. Denne rykker sendes til klubbens kasserer, og det koster 100 kr. Hvis der stadig ikke betales 

vil rykker nr. 2 blive afsendt efter 14 dage og denne gang vil den blive sendt til formanden for 

klubben. Denne rykker koster også 100 kr. Hvis dette ikke hjælper vil 3. rykker blive sendt efter 14 

dage til både kasserer og formand og dette vil ligeledes koste 100 kr. Hvis kontingent og de 300 kr. 

ikke er betalt inden 14 dage vil klubben blive sendt til DRF med krav om eksklusion.  

Disse regler har tilbagevirkende kraft, da det er nødvendigt at få luget ud i restancerne.” 

10. Der skal ikke være krav om trykte programmer – det er op til klubberne selv. RBH foreslog at 

sætte sponsorerne først på startlisten, så man skulle forbi dem, når man leder efter sin starttid. 

RBH foreslog at FU kunne finde sponsorer til mesterskabsstævnerne. FU synes ikke rigtigt, de har 

tid til det. 
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11. Mesterskabsdressurudvalget bliver Hanne og Susanne, de finder selv en person mere til 

udvalget.        Lise kontakter Frank FKR for at høre, hvordan det går med springudvalget. 

Dorthe syntes det ville være dejligt, hvis vi kunne stille 2 hold til Sjællandsmesterskaberne i hver 

disciplin, da de andre distrikter gerne ville have den ene af vore hold, da de gerne vil have 3 med. 

Vi betaler jo til det. 

12. MLR: Hvilke krav har I til rytterne, om de er medlem af en klub? Det er blevet et problem efter 

mange bruger netbank og ingen har lyst til at medbringe sin udskrift fra banken. Det ville være rart 

med en lap papir fra kassereren med dato og underskrift. MLR lægger deres forslag ind på 

hjemmesiden, så kan man blive inspireret der. Flere talte om ”Tro og loveerklæring” som et bedre 

forslag. Skal vi afvise dem, der ikke kan dokumentere medlemskab? NEJ – udvis konduite. Det er 

et stort ekstra arbejde for kassererne i klubberne, så mange nøjes med at give underskrift til de 

ryttere, der kommer og beder om det. Det er en god ide at skrive det i propositionerne. 

Hanne LSP fremlagde et problem om ryttere der tilmelder pr tlf., aldrig dukker op og aldrig betaler. 

Vi ville gerne disse ryttere ”til livs”, så et forslag er at give FU besked, og de kontakter klubben, så 

de ved det, og navnene vil blive nævnt på D5 møderne. 

Birthe FU ville gerne have planlagt alle årets møder – det er FU’s opgave fremover. 

Janne efterlyste om vi ikke kunne blive fri for alle de forskellige OUT i tekstform ved D-stævner. 

Hvorfor skal ryttere udklasses efter 3 gange? Det var der ikke opbakning til, da flere synes, det er 

usportsligt overfor dem der starter og har svært ved at vinde over dem der starter mange stævner – 

også C-stævner. Dorthe Munk er dommer og ser faktisk ryttere starte LA1 til D-stævner selvom de 

måske kort forinden har startet LA2 og LA4 til C-stævner. 

MLR: forslag have vundet 5 gange med over 60%. Hanne LSP vil have fair play, så man går efter 

niveauet. Det kan fx være over 60% eller en 0-runde. Lise opfordrede alligevel klubberne til at være 

meget mere kreative med deres udelukkelsesregler, så der bliver mulighed for at så mange som 

muligt får lov at starte, samtidig med at det er fair overfor alle. 

 

  Næste møde: Tirsdag d. 20. marts 2007 kl. 19.00 

  Det er årsmøde, så det er på Hotel Falster. 

 

Resten af årets møder:   30. maj Brændte Ege 

Kl. 19.00                  6. september Brændte Ege 

  3. december Brændte Ege (gløgg og æbleskiver) 

 

   Glædelig jul og godt nytår Birthe 


