
D5 MØDE 8. DECEMBER 2008 

 

Tilstede: BELS, FKR, FKRS, FUKR, LSP, MARK, MLR, NOR, NFRK, RKL, RBH, SAR, SGR, 

SYK, VOSK, SOS. Afbud: NORD, STBR 

1. Niels fra SYK 2. Ref.. Birthe 

3. Troels Ullerup fra DRF var på besøg og gjorde opmærksom på referaterne fra bestyrelsesmøderne lå 

på hjemmesiden 5-6 dage efter mødet. Der er også ref. af halvvejsmøderne. Troels har været i DRF i 6 

år, været formand for D7, og har været med til mange forandringer i DRF de senere år. Der er skabt 

nemmere forretningsgange med færre bestyrelsesmedlemmer, der gør beslutninger nemmere. 

Dansk ridesport har vundet mange ting internationalt i 08, så det har givet en del mediebevågenhed. 

På Halvvejsmødet blev der talt om en ny ridepædagoguddannelse, der skal vare i 3 år, og kan bruges til 

mere end blot ridning. Det kræver gymnasiet for at komme ind. Der søges om statsanerkendelse, så 

man kan få SU – men det bliver svært! Man kan overføre den til den nye berideruddannelse, som ikke 

er færdigbearbejdet endnu. 

Blåstempling af klubber er opgivet – det var ikke godt nok. Nu er der lavet en certificeringsordning, så 

klubberne kan vælge, hvad de vil certificeres på. Måske skal nye klubber have en certificering, før de 

bliver optaget. I dag kræves sikkerhedsbestemmelser for at blive optaget, og man skal kontrollere sig 

selv. DRF overvejer at bruge de farver fra værdierne til dette arbejde. 

Husk at spiltove forsvinder om 2 år. Viborg Kommune har haft en arkitekt ude ved alle foreninger, for 

at se, hvad der kan lade sig gøre de forskellige steder. Sørg for at gå til klubbens egen kommune 

allerede nu. Der er lang sagsbehandling for byggeprojekter i kommunerne, så 2 år er ikke lang tid. 

Foreningspakken er blevet rettet til i samarbejde med DIF, og vi håber klubberne tager godt imod og 

bruger den. Det vides endnu ikke, hvornår det bliver klart til distrikterne. 

SP. Hvad med stævner i 2009, hvor de nye programmer træder i kraft? Annemarie fra RBH havde fået 

at vide, at man red på de gamle programmer i de første 3 mdr. fordi propositioner var sendt ud. Det var 

der dog nogle, der ikke var enige i bl.a. Hanne. Troels lovede at undersøge det og give besked til os.  

Birthe sender svaret ud, så snart det kommer. 

SP: Kunne man ikke tvinge nye klubber til foreningspakken ved certificeringen, så det bliver lettere for 

andre at overtage, hvis kassereren forsvinder. En god ide. 

SP: Hvad med Vilhelmsborg. Strategiprocessen er stoppet, dvs. DRF vil ikke længere være med. De 

laver dog stadig Landsfinaler og andre ting derovre. Grunden er uenigheder om, hvordan Vilhelmsborg 

skal ledes fremover og økonomi. Berideruddannelsen skal flyttes, og Nordisk Mesterskab for ponyer 

skal nok også flyttes derfra. 

Der er dog et godt samarbejde med Århus kommune. FEI generalforsamlingen skal afholdes i DK – i 

Århus og kommunen støtter med mange penge, så budgettet er dækket ind. 

 



 

4. Ref. Godkendt. 

5. Formandsmøde: Kåre Rabæk har givet besked om, der laves minikursus for banebyggere, så dem 

der har gamle kurser skal henvende sig til DRF. Der bliver lavet en D-licens, som klubberne selv skal 

stå for og lave for deres ryttere. 

OUT er den bedste måde at udelukke på. Jørgen Merts vil lave en bog om, hvordan man laver stævner. 

Fremover må man tage en ekstra person med til formandsmøderne. 

Certificering er en god ide, så bestyrelsen i klubben kan se om man lever op til kravene i den nye 

hestelov fx med bokse og folde. 

TD skal næste år hverken checke ID, rytterlicens eller medlemskab, da det bliver DRF’s opgave. Man 

skal kun koncentrere sig om vaccinationer. Fremover kan man få en bøde på op til 500 kr, hvis man 

ikke har sine ting i orden til stævner. Der skal være en TD på stævnepladsen fremover, og det må ikke 

være klubbens egen, men altid en fra en anden klub. 

Der er kommet en sværhedsgrad mere i de nye dressurprogrammer, så vær sikker på at dine dommere 

er godkendt til de klasser, de skal dømme. Heste/ponyer må kun opvarmes af samme person, som 

starter klassen. Fremover er alle C-stævner åbne for alle ryttere i DK, men enkelte klasser kan 

begrænses pga. sponsorer. Man skal kontakte officials direkte næste år. Det er ikke i orden længere, at 

bede dem kigge på hjemmesiden, om mødetider m.m.  

Sidste gang blev der spurgt om, man må flytte et stævne til en anden klub. Det må klubberne selv 

aftale indbyrdes, om de vil være med til det. Distriktet vil ikke blande sig i det. 

Vi har fået en ny klub i Glumsø: Næsby Sportsrideklub NÆSR. 

Husk at være opmærksomme på børne- og straffeattester på alt jeres personale. Man bør checke det en 

gang om året, og det bør være 2-3 bestyrelsesmedlemmer, der har det ansvar, hvilket betyder, de har 

tavshedspligt – også når de er trådt ud af en bestyrelse. 

Er der nogen klubber, der vil være med i det fremtidige arbejde med rideruter på Lolland? Kontakt 

Randi. 

Per Krohn vil tage sig af dem, der har gamle banebyggerkurser, så kontakt ham, hvis klubben har 

nogen gående, så de kan blive opgraderet. 

I det nye reglement vil der være ændringer til bl.a. tempoet i springning ved klubstævner. Husk at 

reglementet også gælder for D-stævner. 

OUT: det er ikke alle, der er lige glade for nye begrænsninger til stævnerne. Der bør være helt klare 

regler for disse. 

Kommer D-licensen til at koste penge. Nej, men man bør tage lidt for papir mv. Max. 50 kr. 

5.a Pia klubkonsulent fortalte at kun 2 af distriktets klubber var til stede ved klubseminaret. Ref. kan 

ses på hjemmesiden. 



6. Helle fremlagde foreløbigt budget for 2009. Alle klubber har betalt kontingent – godt gået alle 

sammen!! 

7. Judy vil gerne have gode ideer til hjemmesiden. Der blev sagt tak for den hurtige aktivitetskalender. 

Den er man glad for. RANGLISTERESULTATER mangler, klubbernes navne står på hjemmesiden. 

Lisbeth spurgte, hvordan det kunne være man ikke sendte dem til Judy. Forglemmelse, var nogles svar. 

Der er ikke udsigt til, at DRF får det med hjemmesiden i gang, så vi skal nok selv i gang. Judy vil 

gerne lave det, men savner gode forslag. 

8. Den første kvalifikation er allerede i januar hos NOR. Det er for tidligt for de fleste klubber.  

9. Der blev efterlyst svar på datoer til kurser. Fakse vil ikke have målinger længere til næste år. Nye 

ponymålere blev efterlyst. 2 meldte sig. 

10. Stævneplanen er klar. Mange klubber om få datoer, så ikke alle kan få ønsker opfyldt. Husk 

alternative stævnedatoer, det er svært at flytte rundt med kun én dato. 

Mesterskaber: Hold spring og indv. dressur. Kontakt Dorthe. Sj.mesterskab LSP sidst i august, men det 

kræver nogle fra distriktet vil hjælpe. Det er jo en distriktsopgave og ikke kun en klub, der skal stå 

med det hele. Hanne har brug for hjælpere til bl.a. stævnesystemet og alt muligt andet. Ring til hende. 

Næstved Cup: 1 afd. Januar NFRK, 2. afd. Marts LSP, 3. afd. April FKR, finale Næstved. 

Husk at sætte jer ind i reglerne for de enkelte mesterskaber og læs det nye reglement.  

Husk at doteringer er mindst 1,5 gange startgebyr. 

HUSK PROPOSITIONER I GOD TID TIL DORTHE. 

Distriktsmesterskaberne skal igen have dispensationer, så vi skal have det afgjort, så vi kan få søgt hos 

DRF: 

Forslag: Randi og Susanne beslutter det og melder tilbage 

Hold dres hest: LA2 LA4 

Hold dres pony: LB1, LA1, LA4 

Ind. Dres hest: LA4 LA6 

Ind. Dres pony:  LA4  II LA2    III  LB2 

Sp. Ind. Hest: LA  pony: LA  III LB 

Sp. Hold hest og pony:  LB 

Hvis Dorthe ikke lige svarer på mail, så være tålmodige. Hun er ind og ud af hospitalet pt. 

SAR holder distancestævne for hold samt DM d. 13/6. 

11. Det gav livlig diskussion, og der blev nedsat et udvalg Birthe FU, Claus NFRK, Annemarie RBH 

og Tina RKL. Birthe indkalder til møde. 

12. FU vil give tilskud til officials kurser 50%, mod at kontingentet sættes op til 15 kr. igen. 

Ansøgningerne sendes til Birthe. FUKR sagde, at næste år havde DRF besluttet at lave dem gratis. 

Birthe undersøger det inden hun sender kursusplanen ud. 



Per VOSK vil gerne have en anden finansiering af kurserne. Alle klubber betaler et fast beløb til en 

kursusfond eller noget for hver stævnedag. Der var flere, der var enige i det med fast beløb. 

 

Evt. Eva undrede sig over det med opvarmning. Det blev gjort klart, at der skal opvarmes på banen for 

hver 4. rytter, så alle ryttere havde lige muligheder for opvarmning. 

Annnemarie RBH forespurgte om man kunne lave noget samkøb omkring kontorartikler, som alle 

klubber jo bruger. Eller har man andre rabataftaler med forretninger, som andre klubber kunne nyde 

godt af, kunne man gøre opmærksom på det. Det var en god ide, og Annemarie undersøger nogle 

muligheder. Andre må gerne gøre det samme. 

Husk Tjørnehøj Mølle har en aftale med DRF om rabat på foder, som alle klubber kan benytte sig af. 

 

Mødedatoer i 2009: 11. marts 9. juni 17. september        7.december 

 

 

  Birthe Jonasen dec. 2008 

 

 

 

 


