
ÅRSMØDE I DISTRIKT 5    11. MARTS 2008 

 

Tilstede: BELS, FRKS, FUKR, LSP, MARK, MLR, NFRK, RBH, SAR, STK, STBR, SYK, 

VOSK, SOS. 

2. Dirigent: Niels true   

Mødet blev erklæret lovligt indvarslet. Der kom et ekstra punkt på, da CC Christiansen ville sige 

noget om rideruter. Det er blevet til punkt 4 her i referatet. 

3. Ranglistevinderne blev fejret med pokaler og blomster. Navne kan ses på vores hjemmeside. 

4. CC Christiansen fortalte lidt fra Friluftsrådet, hvor han er DRF’s repræsentant. Han opfordrede 

klubberne til at få repræsenteret ridesporten i de nye kommuneplaner, så vi kan få varetaget 

ridningens interesserer – især ridestier. I hver kommune er der lavet en riderutegruppe, der står for 

samarbejdet med kommunen, og der er også en arkæolog tilknyttet, som rykker ud, når nye stier 

skal bruges/skabes. Lodsejerne frygter rideruterne, og skovejerne tager penge for at ride i skovene. 

Statsskovene er stadig gratis at ride i. Der laves mange skovrejsninger i distriktet – de er statslige, 

så der kommer flere ridemuligheder. Der er 50 km ridesti omkring Guldborgbroen, og fra 

Middelaldercentret til Maribosøerne. Disse er forbundet med andre ruter bl.a. Paradisskoven og 

Ålholm skov, så der tegner sig efterhånden et net. Der går også en rute fra Næsgård til Gedser. Der 

er en riderute fra Hegnetvej til skoven ved Brændte Ege (Nykøbing). Stierne afmærkes med 

hestesko i kobber på træer eller afmærkningspinde. Man planlægger at lave pladser langs veje, så 

ryttere kan holde stille inden de rider over store veje. Lodsejerne har taget meget rabat, den skal 

faktisk være 2 m. Guldborgsunds vejchef rejser rundt i kommunerne og fortæller om samarbejdet 

med DRF. 

5. Sidste mødes referat blev godkendt. 

6. Formandens beretning. Vi har nu fået 4 nye klubber – velkommen til dem. Det er Fuglebjerg 

FUKR, Skælskør SOS, Suså SUSÅ og Haslev HKR. Vi ønsker I vil føle jer velkomne, og vi vil 

gøre alt hvad vi kan for at gøre overgangen til nyt distrikt lettere. Dorthe Munk koordinerer vore 

stævner, og I har jo allerede planlagt jeres stævner, så der vil blive set gennem fingre med antallet af 

aftalte stævner i distriktet i år. 

Endnu en gang tillykke til Johan Iversen med Danmarksmesterskabet og tillykke til Annelise 

Iversen med titlen som årets personlighed. RBH vandt pokal for bedste stævne i A/B stævner og 

Haslev for C/D stævner - tillykke med det. 

Mesterskaberne er faldet på plads, bl.a. skal BELS stå for Sjællandsmesterskabet held og lykke med 

det. Alle mesterskaber og stævner kan ses på distriktets hjemmeside. 

Vi har fået dispensationen fra DRF som gælder for 2008. Kat. III ponyer individuelt må ride LB g 

tempo nedsættes til 275 m/min. Denne disp. bliver tilgængelig på hjemmesiden og klubberne, der 
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afholder mesterskaberne bedes tage en kopi, skrive det i propositionerne, vise den til TD, og hænge 

den op på klubbens opslagstavle til stævnet. 

RBH har haft et kvadrillehold med på Vilhelmsborg til landstævnet – de blev nr. 2. Tillykke med 

det. 

Distrikterne forbliver indtil videre, som de er. Formændene var meget imod DRFS forslag om 

sammenlægning pga. den store afstand, de mange medlemmer, klubber og stævner, der ville blive i 

de nye regioner. Det ville frivillige ikke kunne klare, så der skulle tales om lønnet personale. 

Mød op til repræsentantsskabsmødet d. 29. marts og få indflydelse på det, der sker i DRF. Der er 

sidste tilmelding i morgen d. 12. marts. Vi kan lave noget samkørsel – jeg vil gerne koordinere det. 

I øjeblikket er der et forslag fra DRF om at alle skal have ridehjelm på, når de færdes til hest. 

TD – får I brugt dem? Det skal stå i stævneprogrammet sammen med dommere og banebyggere 

(spring). FU chekker propositionerne og kontakter klubberne, hvis der mangler navne. Der er 

indført rødt og gult kort, som TD kan bruge til advarsler. De skal gives visuelt og offentligt.  

Der kan nu forekomme dopingkontrol ved C-stævner. Det er TD, der som den eneste får det at vide, 

så derfor er det vigtigt, man har en TD. 

FU vil gerne sætte fokus på uddannelse. Nogle af kurserne er kompetencegivende til det civile liv, 

og man kan søge tilskud hos kommunen. Se vore kurser på distriktets hjemmeside og på DRF’s. 

Husk at læse reglementet – altid det sidste nye, for der kommer ændringer hvert år. 

Sidste år faldt Hippoaden, militarystævnet og Roskilde Dyrskue på samme weekend. I år er det 

Hippoaden og militarystævnet, der deler en weekend. Man kan godt nå at hjælpe til Hippoaden om 

lørdagen og så hjælpe til military om søndagen. Sæt weekenden d. 14 og 15. juni af og hjælp 

distriktet med at afholde disse stævner, der kræver mange hjælpere. Hippoaden får stor hjælp af bl.a 

Maribo beredskab til at køre vand til hestene m.m. Der er blevet udviklet et program til at styre de 

mange tider og dyrlægekort, og bagefter skal der indberettes til FEI – hvilket ikke er helt nemt. DM 

blev igen vundet af Tanja van Willigen hun red 120 km med 16,42 km/t. 

Jeg er blevet taget godt imod i FU. Hver har sin post at bestride, så brug deres viden, når I har 

spørgsmål. 

Beretningen blev godkendt. 

Gabriella kommenterede med at sige, at ændringer i reglementet blev angivet med en streg i 

margen, så det var nemmere at overskue, hvad og hvor der var ændret noget. 

7. Stævnestandarden er blevet gennemarbejdet af Hanne Brebøl og sendt ud til ”høring”. Der var en 

enkelt tilføjelse fra VOSK, at der skulle være opvarmning sideløbende med konkurrencens 

afvikling. Der blev spurgt til det med opstaldning ved mesterskaber. Hanne havde sat det på, fordi 

mesterskaberne ofte afvikles over flere timer, hestene skal ikke stå i trailere i så lang tid, derfor skal 

der tilbydes opstaldning fremover. 
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Med denne tilføjelse blev stævnestandarden godkendt. Stævnestandarden bliver fra i dag 

distriktets stævneafviklingsregler, og kan man ikke overholde dem, skal man søge en dispensation 

hos FU. Denne skal fremgå af propositionerne, så alle ryttere bliver gjort bekendt med, at på dette 

stævne er der dispenseret (fra et eller andet konkret). Der skal i propositionerne laves et link til 

stævnestandarden, så man kan gå ind og se den. Judy skal lave en særlig side til denne 

stævnestandard, så man kan lave et link til den. 

8. Regnskabet blev godkendt. 

Der blev spurgt til Breddeudvalgets kasse. Den er ikke blevet afleveret af Rita Reib. Birthe vil sørge 

for at få gjort noget ved det. 

9. Hjemmeside regnskab. Godkendt. Det skal dog have en ny overskrift – der skal ikke stå 

”Ridesport” længere. Husk at der fremover skal betales 300 kr/klub til hjemmesiden. 

10. Valg til FU: Helle og Lisbet blev genvalgt. 

11. Suppleanter: Per Hansen og Hanne Brebøl blev genvalgt – Hanne er 2. suppleant. 

12. Revisorene Charlotte Hannibal og Ole Brebøl blev genvalgt. 

13. Revisorsuppleant: Karen Reinhold (FRKS) 

14. Military: Gavnø har tidligere fået 50 kr./rytter for at ride gennem vandspringet i skoven. De vil 

nu have 250 kr./rytter, så det spring vil ikke længere være med. Man vil forsøge at lave i vandspring 

på marken, hvis det er muligt. Der er kommet en sponsor, der vil give vinderen 10.000 kr. og de 

andre placerede 7500 kr. hver, så nu kommer der forhåbentlig flere starter. Regnskabet havde et flot 

overskud. 

15. Kurser og ponymåling: Vi har haft 13 kurser og aflyst 7. Der har været over 100 deltagere på 

vore kurser. Det kniber dog med at få gang i ret meget andet end Klar-parat-start her i distriktet. Det 

er vigtigt at sige til de ryttere, der fylder 12 i 2009, at de skal sørge for at få deres ryttermærker og 

klar-parat-startkursus inden årets udgang, så de ikke bliver forhindret i at starte stævner fra årets 

begyndelse. Man skal nemlig have rytterlicens fra det kalenderår, man fylder 12. Det har snydt 

nogle forældre i år og har skabt lidt panik. Hvad har I brug for af kurser i klubberne? Lad mig høre 

fra jer. Vi laver en maratonweekend med 4 kurser 4-6 april, man kan sagtens nå at melde sig på. 

Alle kurserne ses på hjemmesiden. 

Ponymålinger har vi 4 af om året, og det går godt. DRF har afskaffet individuelle målinger, så folk, 

der køber en ny pony fx import vil ikke længere kunne få den målt, når de har brug for det. De 

bliver nødt til at køre til et andet distrikt. Vi har et problem med at folk udebliver uden at melde 

afbud. Dvs. målerne står og venter forgæves på tilmeldte ponyer. Det er vigtigt, man melder afbud 

også selvom målingen er startet (over kl. 18.30) til Birthe, så hun kan kontakte målerne og give 

besked. Vær rar at gå hjem i klubberne og sige det til alle ponyforældrene. 

16. Dorthe er syg så der var ingen stævneberetning. Alle stævner kan ses på hjemmesiden. 
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17. Breddeudvalget består kun af Gabriella Okholm. Hun samarbejder dog med BELS, FRKS og 

SOS, men vil gerne have flere med i udvalget. Husk at der også er heppekorskonkurrencer til 

landsfinalerne, så alle kan være med. Der har været forsøgt lidt ringridning i distriktet, men det har 

ikke den store opbakning. Gabriella vil samarbejde med CC om nogle rideture på 10-15 km, hvor 

alle kan være med. DRF roste os for at vi vil have både kvadrille og ponygameshold med i år. 

18. Tidtageranlæg. Finn var ikke tilstede, så Lisbet og Claus svarede på spørgsmål. Overskuddet er 

3589 kr. og lejen er fordoblet til 500 kr/gang. Anlægget er 8-9 år gammelt, men har fået ny indmad, 

så det kan ment køre de næste 8-10 år. DRF pusler med at alle skal have samme anlæg i 2010-2012, 

så det er nemt for dommere at komme rundt forskellige steder og dømme. Det kan være vanskeligt 

at nå at sætte sig ind i et nyt tidtageranlæg, når man kommer som dommer til et stævne. Prisen 

ligger på 25.000-30.000 kr. Lejeindtægten skal så kunne dække dette med årene. 

19. Kontingent. FU ville bevare kontingentet, men flere klubber ville have sat det ned. Man savnede 

et budget, så man kunne se, hvad de 15 kr. skal gå til. FU skal fremover fremlægge budget ved 

årsmødet. Der blev foreslået 10 kr. så der skulle afstemning til. Forslaget blev vedtaget med 27 

stemmer for og 11 imod.               Kontingentet for 2008 er nu 10 kr. pr. medlem. 

20. Ingen indkomne forslag 

21. Evt.  Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 

 

  Næste distriktsmøde er d. 11. juni kl. 19 på Brændte Ege 

  Dagsorden findes på hjemmesiden ca. 14 dage før. 

 

 

    Birthe Jonasen 

    Referent 


