
REFERAT AF DISTRIKTSRÅDSMØDE D. 9. JUNI 2009 

 

Tilstede: BELS, FKR, FRK-S, FUKR, LSP, MARK, NOR, NFRK, NÆPR, SAR, SYK, VOSK 

Afbud: MLR, RKL, STBR 

1. Niels True  2. Birthe Jonasen 

Farvel og tak for indsatsen til Randi Storm 

3. Christian Pedersen Klubchef i DRF ansat 1/3-09. Er meget aktiv indenfor idræt og foreningsliv og er 

med til at lave den nye uddannelse. Natur og miljø er også en af arbejdsopgaverne. En ny 

bredderapport i idræt siger, at det er vigtigt med idræt i nærmiljøet, men man skal samtidig nytænke 

hvordan man laver idræt. Folkeoplysningsloven skal revideres – den er vigtig for klubberne. Der skal 

arbejdes for lighed for loven, så rideklubber ligestilles med andre idrætsgrene, så fx at man ikke skal 

trække medlemmer fra, der er over 25 år, og at udendørsfaciliteter kommer med. DIF støtter op om 

DRF. Gå ud og påvirk jeres lokale politikere. 

Der kommer en bog om den nye hestelov i løbet af nogle uger. Den kommer på nettet og sendes 

sikkert også ud. Den er lavet i samarbejde med Lokale- og anlægsfonden i Viborg. DRF vil gerne 

diskutere den nye hestelov bl.a. loftshøjder. Her er det også vigtigt, vi påvirker vore lokale politikere. 

DRF’s certificeringsordning: Der laves sommerlejr om sikkerhed i 2010 – mere om indholdet senere 

på året. Rideklubber skal tænke bredere fx som fritidstilbud med SFO, integrations- og sundheds-

området. Hvis man gerne vil lave nye projekter er Christian klar med råd og vejledning. 

Der skal laves et nyt ungdomsudvalg og en lederuddannelse. To unge danskere inviteres kvit og frit 

med til ungdomskonference i Sverige, ansøgning sendes til Christian og han vælger ud blandt 

ansøgningerne. 

Friluftsrådet bliver mere interessant fremover, da heste bliver politik. Der laves netværk, hvor der skal 

være en person med fra ridesporten. Har I nogen emner? 

Ridepædagoguddannelsen i Nykøbing: 3,5 år med ridning en dag om ugen i 3 semestre. Til september 

starter et hold med 8. Grunden til uddannelsen er et ønske om at styrke børn og unges ridning og 

samvær med heste – ikke på stævne/eliteplan, men hygge og ridning. Der er stor interesse for 

handicap, så det tænkes ind i uddannelsen. Der er ikke nogen ridekrav til uddannelsen og rytter-

mærkerne bliver grundlaget. De studerende skal lære at vurdere børn og heste og skal kunne de 

grundlæggende ting i omgang og ridning med heste. Prisen er 143.000 kr. for DRF. 

Det koster 450 kr./md/rytter for at deltage i ridedelen og dertil kommer udstyr, leje af hest eller 

opstaldning af egen hest. 

Der mangler steder at afholde den praktiske del af undervisningen. Hvis nogle klubber har lyst at byde 

på opgaven skal de kontakte Christian. Kravet er heste at ride på, en ridehal og muligheder for ridning 

i naturen, da det bliver prioriteret højt på uddannelsen. 

 



Kommentar fra salen: Der findes allerede fritter og ridning i KBH, hvor man har kombineret det DRF 

efterspørger. De er blot ikke medlem af DRF – måske gamle fordomme. Tag kontakt til dem og få dem 

med i samarbejdet og fortæl dem, hvad de kan bruge DRF til. 

Børneattest: Husk nu at få den lavet på alle, der omgås børn i rideklubben. Ikke kun ansatte også 

frivillige. Hvis man ikke får det i orden, kan man miste tilskud. 

SP: Hvorfor tager I penge for certificeringen. Klubberne betaler rigtigt meget til DRF i forvejen? 

Christian tager det med til DRF’s bestyrelse. 

SP: Hvorfor søger I en uddannet berider til at varetage undervisningen – det er almvis ikke et område, 

de har lyst til at beskæftige sig med. 

Svar: Det har været drøftet meget, og man vil se på hvad der kommer af ansøgninger, før man tager 

endelig stilling til, hvilken person. Det afgørende er, at vedkommende er en dygtig formidler. 

Kommentar: Tak for jeres arbejde med folkeoplysningsloven og forskelsbehandlingen – det er vi i 

klubberne meget glade for, da det koster os dyrt. 

4. Ref. Godkendt 

5+6. Som I ved, er Randi stoppet som formand og indtil næste generalforsamling varetager Birthe 

hendes opgaver i samarbejde med bestyrelsen. Vi er kede af Randi holder op, men forstår godt, at ting 

tager tid og kan ændre sig med kort varsel. Tak for indsatsen. 

Formandsmøde som Birthe havde deltaget i: Ny hestelov og spørgeskemaerne blev drøftet. Her i 

distriktet har Birthe fået nej fra 15 klubber, men savner at høre fra de andre 14. Vi har derfor sagt nej 

tak til tilbuddet fra Viborg. Vil stærkt opfordre klubberne til at være meget seriøse omkring den nye 

lov. Tal med jeres opstaldningssted, hvis det ikke lever op til kravene, så I ikke ender med at blive 

lukket. Fødevarestyrelsen er begyndt at besøge klubber, hvor de kigger på forholdene og måler op. 

Formanden for D3 fortalte, de havde været hos flere klubber i hans distrikt. 

SP: Har klubberne noget ansvar overfor deres medlemmer, som har opstaldet heste enten privat eller 

hjemme, hvis stedet ikke lever op til kravene? Svar: Nej, det har de ikke. 

Sp. Har dyrlæger indberetningspligt, hvis de ser noget, når de kommer ud? Svar: ja, det har de. 

Der er problemer med SUSÅ, hvor ejeren stadig underviser børn, trods dom. DIF har givet 15 års 

karantæne, så hvis det ikke respekteres af klubben, bliver den ekskluderet af DRF. 

Foreningspakken: DIF vil lukke den. DRF er imod, da op mod 20 % af klubberne bruger pakken. 

Niels fortalte, der findes en mindre foreningspakke på Foreningspakken.dk. Den er udmærket, SYK 

bruger den. 

Der er indhentet tilbud på at få opdateret DRF hjemmesiden, den er snart gammel (ca. 4 år). 

DRF skal spare og der er fyret enkelte medarbejdere. Britta Riis stilling bliver ikke besat før senere på 

året. Reglementet revideres i år til en mere læsevenlig version. 

Lederkursus for distriktsformænd  – det vil Birthe gerne deltage i. 

Der søges unge Journalister til My Horze hjemmesiden – info sendt til klubber og på hjemmesiden 



Inspiration til D-licens kan ses på D14 hjemmeside 

June Mølgård har henvendt sig, fordi hun gerne vil tage TD’uddannelsen. Karen Reinhold fra FRK-S 

og Jonna fra MARK vil også gerne i gang. Er der nogen indvendinger? Nej, det var der ikke. 

7. Husk at opdatere jeres data på DRF hjemmeside, så Helle ikke sender regninger til forkerte. Der er 9 

klubber, der ikke har betalt kontingent. Navne bliver nævnt på næste møde. 

8. Bestyrelsen har spurgt Judy, om det kunne lade sig gøre at lave en formular på hjemmesiden, hvor 

klubben selv kan taste formand, kasserer og distriktsrepræsentant. Det arbejdes der på. 

Judy mangler stævneindberetninger, så ranglisten er mangelfuld. Husk det nu!! 

Der mangler fotos af vores distriktsmestre. Vær rar at sende billederne til Judy. 

Der er lavet en ny rubrik: køb og salg, der er gratis for medlemmer.  

DRF har ikke gjort mere ved fælles hjemmesider for distrikterne. 

9. Vore breddekvalifikationer er afholdt, og vi sender en Mixkvadrille fra VOSK, ponygameshold fra 

BELS, NOR og SOS. Der bliver desværre ingen fodbold i år til landsfinalerne. 

Eva synes, vi har for lidt bredde i D5. Hun vil lave et kursus i, hvordan man underviser i breddeting, så 

hvis I er interesserede, så kan I bare melde jer til. Hvis klubber afholder noget bredde, så sig til, så 

kommer Eva gerne med et hold. 

10. Jeg vil lige minde om den måde, vi har bygget vore kursusaftale op, for der har været nogen, der 

vil have penge for at huse et kursus. Distriktet aftalte i sin tid, at vi stod for administrationen af 

kurserne og tog et evt. tab mod at klubberne lagde hus til. Dvs. man kan ikke få dækket udgifter til lys 

og varme på et aftenkursus. Hvis det er et weekend eller endagskursus, kan der aftales et mindre 

tilskud til lys og varme. Det var alle enige om fortsat var aftalen. 

Birthe skal huske at skrive i kursusplanen, at der ikke serveres noget til aftenkurserne, så folk selv kan 

tage kaffe med. 

Der har været lidt brok over, der ikke sendes info ud om stævner. Det gør jeg ikke, da de står på 

hjemmesiden og jeg ville drukne i mails. Jeg sender info ud fra DRF, fra distriktet og om alle andre 

mulige forskellige arrangementer lige fra dyrlægeaftener til breddeting, som klubberne eller privat-

personer laver.  12 ponyer blev målt i juni 

11. Dorthe ej til stede.   HUSK STÆVNEØNSKER TIL C OG D STÆVNER SENEST 1. SEP-

TEMBER  til Dorthe. Skriv gerne de mesterskaber på I ønsker at afholde. Husk navn, tlfnr og mail på 

kontaktperson på stævneønskerne, så Dorthe kan få fat I jer. 

12. Det blev en rigtig god debat, som nok ikke er lige til at finde en løsning på. På næste møde skal vi 

afgøre, om vi vil fortsætte med arbejdet med begrænsning af klubber, eller om vi skal droppe det. Det 

vil dog være en god ide at fortsætte den gode værdidebat, så vi finder ud af, hvad vi egt. vil have af 

værdier i distriktet fremover og hvilke ønsker til nye klubber, vi kunne tænke os. 

EVT: CC fortalte at Slagelse-Næstved banen kæmpes der en brav kamp for at få ridning med på. 



I storstrømskredsen kan man ride en flot tur i Nr. Vedbygrusgrav, som er offentlig tilgængelig. 

Kommunen vil gerne lave raftehegnsfolde til heste. 

På den sydlige del af Lolland sker der ikke så meget i øjeblikket, men hvis ingen gør noget, så sker der 

heller ikke noget. 

Der overvejes at lave en rute mellem gamle naturlejrpladser (shelter m.m.) fra Stubbekøbing og til 

Sjælland.  Grønt råd skal have rideruteudvalg, så der skal findes repræsentanter. 

Der arbejdes på Fehmernbæltprojekt samarbejde, hvor der er gode ridemuligheder i Tyskland 

I kommunerne (ej Vordingborg) er folkeoplysningsvalg til udvalgene. Find hestefolk som 

repræsentanter og husk at stemme. 

Anne Marie: Tidtageranlægget fungerer ikke ordentligt og fylder meget i en lille bil. Hvad med en 

trailer til at transportere det i, så der ikke mangler alle mulige småting, som man skal ligge og hente 

hos de forskellige klubber?  

Finn burde chekke alt, når udstyret kommer tilbage, så der ikke mangler noget. Finn ønsker ikke at 

have ansvaret mere, men har dog ikke kontaktet Claus endnu, så det bliver officielt. Bestyrelsen 

kontakter Finn og hører nærmere. Når vi skal have nyt tidtageranlæg, kunne man overveje noget 

transport til det. 

Anne Marie: Så er der military på Kasernen i weekenden, der mangler masser af hjælpere. Ring til 

Annelise (20299239), hvis du kan få tid at give en hånd med. Det kan være lige fra torsdag (opbygning 

af spring) og til søndag (forhindringsdommer i terrænet). 

Baunehøj – Nu Næstved Sportsrideklub har fået ny hjemmeside: nspr.dk 

Per: Hvor er propositionerne for Sjællandsmesterskabet? Svar: Kontakt Dorthe. 

Hanne: Er der fast indskud for mesterskaber? Det var der lidt uenighed om, men sandsynligvis nej, så 

klubben bestemmer selv. Men Dorthe kontaktes og det lægges på hjemmesiden. 

 

Næste møde:  17. september kl. 19 Brændte Ege 

   

   God sommer 

    Birthe 


