
REFERAT AF DISTRIKTSMØDE 11. SEPTEMBER 2008 

 

Tilstede: BELS, FKR, FRKS, FUKR, GSPR, MARK, MLR, NOR, NORD, NFRK, RKL, RBH, SAR, 

SGR, STK, STBR, VOSK, SOS  afbud fra SYK. 

 

1. Dirigent: Lisbeth     Referent: Birthe 

3. Vedkommende mødte ikke op 

4. Referat godkendt uden kommentarer 

5. Charlotte Munk fortalte om den forfærdelige brand hos SAR. 11 heste kom ud og 11 brændte inde. 

DRF hjalp dem med krisehjælp gennem DIF, og hjalp med at udforme brev til opstalderen, så klubben 

ikke skal betale for ridehuset. Gården bliver bygget op igen, når forsikringen er færdig. 

Sørg for at I har forsikringer, så I kan få dækket tab, hvis ulykken sker. Heste dækkes af 

indboforsikringen i dette tilfælde, beløbet er dog ikke så stort.  

Randi: Mesterskaber: NFRK have hold spring i juli og det fungerede godt. Indivi. hos SYK et godt 

stævne, hvor FU arbejder videre sammen med DRF om nogle protester. 

FKR har indv. Dressur d. 27-28. sept. Sjællandsmesterskaberne hos BELS gik godt. Vort ponyhold 

vandt ud af 8 hold – så det var flot. Det var Emilie Lundquist/Chanel, Helene Christensen/Flower Girl 

(Helene er kun 11 år) Josephine Hansen/Darling og Laura D. Petersen/Martan. Holdet var blevet 

udtaget af distriktet. Hanne Thorsen var TD og hun kasserede banerne, så BELS måtte få lavet nye 

baner. Stævnestandarden blev brugt her, og det var godt TD var ude så tidligt. Ud over ny bund blev pc 

stjålet med hele stævnet på, så de måtte have hjælp af DRF. Det var flot at det blev et så godt stævne 

med de vilkår. Klubben havde nogle gode sponsorer. Det var lidt ærgerligt, at der ikke var flere 

publikummer, det var ellers en mulighed for at se nogle smukke ponyer. 

Næste år vil vi også udtage hold i springning. Tina fra BELS kontakter CT Foto og spørger om foto til 

distriktets hjemmeside. 

FU har holdt møde med TD’erne. Det var Hanne, Anita, Claus, Hans Herman og John Turka. John 

stopper ved årsskiftet pga. alder. Mødet var godt og stævnestandarden blev drøftet, sammen mange 

andre vigtige ting. FU laver et nyt møde med dem inden jul. Vi vil gerne have flere TD i distriktet. Det 

kræver nogle kurser og varer ca. 18 mdr. Har man nogen i klubben, der har lyst, skal de kontakte DRF, 

så de kan komme i gang med kurserne. 

DRF har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på ensretning af D-stævner. Det er Kåre Rabæk, der 

står for det. Vi ville gerne have haft Dorthe med i gruppen, men hun fik ikke lov, men vil i stedet blive 

hørt. DRF arbejder også på en ny forretningsorden for distrikter, da den gamle er forældet, der er 

ligeledes nedsat en arbejdsgruppe til det. 

Husk at melde jer til Halvvejsmødet i november. 



Eva Iversholdt fra NOR har lavet et forslag til Ministævner, så er man interesseret i at høre mere om 

dette, skal man henvende sig til NOR. 

Banebyggere – det sædvanlige problem på Lolland og nok ikke kun der. Det kom der en længere snak 

ud af, og klubberne ønskede at FU tog kontakt til DRF om dem med gamle kurser, kunne få et 

opfriskningskursus, så de kunne komme i gang. Klubberne blev bedt om at gå hjem og finde ud af, 

hvor mange personer der trænger til opgradering, det drejer sig om og melde det tilbage til FU. Vi har 

brug for nogle tal, hvis vi skal kontakte DRF. 

6. Der er kun to klubber, der mangler at betale kontingent, så det er godt. Det er ØLR og FKR. 

Vi har et økonomisystem, der fungerer nu, så vi venter lige og ser, hvad der sker med foreningspakken 

for distrikter.  

7. Tak for fotos til hjemmesiden og undskyld manglende svar på mail. Der har været gravet kabler 

over, så internettet ikke har fungeret i længere tid.  

Vi får DRF hjemmesiden på et tidspunkt, når de bliver færdige med at udvikle det. 

8. Vi skal være stolte af vores kvadrillehold – de vandt landsfinalerne på Vilhelmsborg. Holdet kan 

dog ikke fortsætte, da mange ryttere falder fra bl.a. pga. efterskole. Fotos må vente lidt, da pc er gået 

ned. Gabriella vil gerne samle et hold på tværs af distriktet. Kirsten vil gerne træne det, og man kan 

måske skiftes til at være hos de forskellige klubber. Det er sjovt at ride kvadrille, så bare kom i gang! 

Har fået et godt tilbud om kørsel af en hestechauffør, så man kan komme af sted til Landsfinalerne. 

Ring til Gabriella, hvis du er interesseret og vil køre efter det. Der er også gang i ringridningen, selvom 

nogle ikke er så glade for konkurrence, så mød op og vær med – det er hyggeligt uanset om du kan 

ramme ringe eller ej. 

Breddeudvalget søger om 1800 kr. til nyt pony games udstyr. Det kigger FU på. 

Der er et horsemanship kursus for børn på Stenagergård på Møn. Alle er velkomne, det er på 

hjemmesiden.  

Flere folk til breddeudvalget ønskes. Eva fra NOR var interesseret og Tina fra BELS vil gerne hjælpe 

til, men ikke sidde i udvalget. 

Judy foreslog en pind der hedder ”Nyt fra klubberne” på hjemmesiden. En rigtig god ide. Hun sætter 

også breddens pind længere op, så den er mere synlig. 

Judy vil gerne lave en stævne/aktivitetskalender for bredden eller en overordnet kalender for det hele. 

Husk at give Judy besked om arrangementer i klubberne og gerne også til Birthe, så de kan sendes ud 

til alle. 

SOS opfordrede til man kom i gang med pony games – det er sjovt. Man kan finde noget om 

ponygames på DRF-klub-bredde-ponygames. Tina fra BELS vil gerne hjælpe andre i gang med pony 

games. Klubben træner hver fredag kl. 16-17, så man kan bare kigge forbi og blive inspireret. 



9. Klubspringdommerkurset er for 2 år i træk blev aflyst. Ærgerligt. Vi kan ikke samle folk nok uanset 

at Birthe sender ud til samtlige distrikter på Sjælland. Hun vil gerne have et samarbejde i gang om 

kurser med de andre distrikter, men de svarer ikke tilbage på mails, så det er svært. 

Der blev diskuteret livligt om kurser, priser og især manglende tid. Folk vil ikke binde sig i længere 

perioder, så det bliver svært at få flere officials. Det blev foreslået at gøre kurserne i distriktet gratis, 

men det blev der ikke fulgt op på. 

Banebygger er dog kun 2 weekender sagde Annelise fra RBH, så det er ikke så meget. Det er nu ikke 

kun ridning, der har svært ved at få frivillige – det kæmper mange sportsgrene med. 

Pia (klubkonsulent) foreslog der blev skrevet lidt om kurserne, men Birthe henviste til DRF 

hjemmesiden. Kursusplanen 2009 vil få lavet et link til kursusbeskrivelserne på DRF siden. 

Birthe ønskede henvendelser fra klubber, der gerne vil huse kurser til næste år, da hun skal i gang med 

at lave kursusplan for 2009. Der var et ønske om, at sætte Hurra- lederkurset op igen. Vi må se, om vi 

kan samle folk til det. 

Guldborgsund kommune har udbudt et DIF kursus: Ledelsesakademiet for foreninger i kommunen. 

Det lyder som en god ide til andre kommuner. 

10. Dorthe skal snart i gang med sin årlige fight med de andre distrikter om stævner. Det er nødvendigt 

at klubberne sætter alternativer på og telefon nr. , så hun kan ringe mens hun er til mødet. DRF har 

endnu ikke fastlagt landsstævner, så det er kun første kvartal der kan laves stævner for. D-stævner kan 

først planlægges efter C-stævnerne, så derfor varer det lidt endnu. Der mangler klubber til 

mesterskaberne i hold spring, DSA, Næstved Storcenter Cup. 

Kraft Cup har fået nye regler, så dem kigger Dorthe lige på inden hun melder ud. 

PROPOSITIONER SKAL VÆRE HOS DORTHE 3-4 MDR FØR STÆVNET – HUSK DET NU!!! 

Resultater skal sendes til DRF og Judy. Aflysninger skal sendes til Dorthe og Judy. 

Husk at give Judy besked, hvis der er problemer med stævner, så de kan komme på hjemmesiden. 

Der var et ønske om, at der ikke var to stævner samme dag med kun 50 km i mellem. 

Der blev spurgt, om man måtte flytte opvarmningen udendørs, når der i prop. Stod indendørs. 

Randi henstillede til alle klubberne, at de melder ændringer ud i god tid, så rytterne kan beslutte, om de 

vil starte under de forhold. Det er bedst man holder sig til propositionerne, hvis der da ikke lige sker 

noget helt uforudset, man ikke kan gøre noget ved lige på stævnedagen. 

FU kigger på det med, om man kan flytte et stævne pga. vejrforhold. Hvad skal man gøre og hvor langt 

skal rytterne køre, hvis det flyttes? 

EVT. Tidtageranlægget svigter udendørs. Finn ved det godt og der arbejdes på sagen. Det er meget 

følsomt. Er vores anlæg godkendt? Ja, til de krav DRF stiller lige nu. Kommer der andre, må vi se, om 

vi skal have et nyt. Det kan koste op til 80.000 kr. De andre distrikter vil ikke udlånes deres anlæg til 

os, da de ofte selv skal bruge det. Der var ønske om at få købt den sidste port, og FU venter på forslag 



fra Finn med pris osv. Hvor meget skal vi ofre på det, hvis det skal skiftes ud om et par år? Spurgte 

Claus. 

Lolland mangler ridefysioterapeuter – kender I nogen? 

Hvad er tidsrammen for nye regler. Annemarie (RBH) spørger på næste springdommermøde. 

Hvad med nye dressurprogrammer? Dommerne (Dorthe og Randi) havde ikke hørt noget endnu, så der 

går nok en rum tid. Det bliver nok ikke sendt ud, men kommer på hjemmesiden. 

 

Fakse har problemer med ponymålingstidspunktet i december. Der er undervisning og mange ryttere, 

så der bliver meget uro i stalden. Birthe kigger på og melder tilbage. 

 

Hvem laver ryttermærker 3 og 4. FUKR mangler. Skriv til Birthe hvis I laver noget af den slags i 

klubben og andre kan være med, så sender hun det ud til alle. 

 

Claus ville gerne vide om antallet af stævner, nu da vi var blevet flere klubber i distriktet. Det bliver på 

samme niveau, da der ikke er så mange ønsker. I stedet er Dorthe ved at drukne i D-stævner og mange 

af dem på de samme dage. 

 

 

  Tak for et godt møde 

 

Næste møde er vores december gløgg-æbleskivemøde d. 8. december 


