
REFERAT AF DISTRIKTRÅDSMØDE 7. DECEMBER 09 

Tilstede: BELS, FKR, FRKS, FUKR, GSPR, LSP, MLR, NOR, NFRK,  NSPR, SAR, SOS, SYK, 

VOSK.   Afbud: STK 

Dirigent: Niels True  Referent:  Birthe Jonasen 

3. Referatet blev godkendt med følgende tilføjelser: VOSK fremførte, at ryttermærkeundervisning 

er en klubopgave og ikke en distriktsopgave. Arrangering af ryttermærkeprøver for selvstuderende 

vil virke undergravende for DRF’s intentioner med ryttermærkerne, idet selve undervisningsdelen 

dermed nedprioriteres. Medlemmerne må stille krav til deres klubber om, at undervisningen 

gennemføres. Evt. må man melde sig ind i en klub, der løfter sine klubopgaver. 

Mail fra CC til punkt. 4 Loven om folkeoplysning er under ændring, det er ikke mere alle kommuner der har 

folkeoplysningsudvalg, men alle kommuner har en ungdoms- eller fritidsforvaltning, som fordeler  aktivitets-

tilskud til børne- og ungdomsarbejde og  tilskud til sports- og ridehaller. Det er vigtigt at ridesportens 

foreninger er aktive for at få indflydelse når disse tilskud skal fordeles, prøv derfor at få indflydelse på 

kommunernes sports- og idrætsråd. I de sidste måneder af 2009 er der nyvalg, prøv at få indflydelse - det er 

der penge i !   

4. CC ej tilstede 

5. DRF: Vores nye generalsekretær, der blev vist frem på Halvvejsmødet er stoppet igen.             

Børneattester er skrevet ind i folkeoplysningsloven, så nu kan man miste sit tilskud, hvis det ikke er 

i orden. Man arbejder med den nye certificeringsordning, hvor 10 klubber bliver udvalgt til 

pilotprojekt. Det kommer til at koste 950 kr/år at være certificeret. Læs mere på deres hjemmeside. 

Man arbejder på kraftcentre, hvor man gerne vil have 5 i landet. Der er foreløbig et i Hillerød. 

Der bliver underskud hos DRF også i 2010. Det koster ca.1,5 mill. at sende vores landshold til VM i 

Kentucky næste år. DRF mister 400.000 kr fra Team DK næste år. 

Man arbejder på at lave reglementet om, og i den forbindelse bliver D-stævnerne medtaget. Det 

træder først i kraft fra april, da det er en større omskrivning, der skal til. 

Sjællandsmesterskaberne er udgået næste år, så de folk, der er valgt til udtagelse har ingen opgave i 

år. Alm. Brand vil ikke sponsere længere. Dorthe kommenterede, at der arbejdes på at finde en ny 

sponsor, men det er ikke nemt. 

Ponymåling stiger i pris til 400 kr, da det skal dække omkostninger til dopingprøver. Der kommer 

ligeledes nye regler for det i det nye reglement. 

Distriktet: MARK er ophørt som klub. De arbejder på at få lavet en ny, så de skal gennem den nye 

optagelsesprocedure hos DRF og os. Det affødte en etisk debat, om vi vil acceptere konkursrytteri i 

distriktet, og vi skulle tage det op, når den nye klub ansøger om optagelse. Hanne Brebøl var 

bekymret for, at det skulle danne præcedens, sådan at klubber med økonomiske problemer bare 

lukker og så starter op igen. 



NES  (den gamle KARI) er lukket, det er ikke officielt fra DRF endnu, men klubben har orienteret 

mig. 

Niels True bliver vores nye webmaster, han er i gang med at lave en ny hjemmeside i samarbejde 

med en fra Fyn, som har givet til tilbud til alle distrikterne, så vi får en ensartet og nem at betjene 

hjemmeside. 

Der har været lidt forvirring omkring, hvad der er breddestævner, så blot lige for at præcisere: Det 

er alt andet end dressur og spring. Hvis man laver et udklædningsspringstævne for mere end 4 

klubber skal det koordineres, og hvis der inviteres mere end 9 klubber skal der være autoriseret 

banebygger på. Jeg tror godt, vi kan regne med, der bliver strammet op på disse springregler fra 

næste år. 

Ponymålerplanen for 2010 er færdig og lagt på nettet. Kursusplanen kommer på lige så snart 

licenskurset er afholdt næste mandag. Hvis I vil have jeres ryttermærkerkurser på planen, så send 

dem til mig inden fredag i denne uge. 

Bustur til repræsentantskabsmødet. Der var nogen, der ønskede dette. Jeg vil gerne tage mig af det, 

så tilmeldinger skal være i min mailbakke senest 15. januar, så jeg har god tid til at undersøge 

forskellige busfirmaer. Har noget buskørekort og vil køre, så vil jeg også gerne vide det. 

Fakse har spurgt til indskud til mesterskaberne. Man må selv bestemme, hvad man må tage. 

Bestyrelsen vil dog godt opfordre til, man prøver at gøre det mere ensartet. Det blev dog ikke 

drøftet nærmere. 

Jeg vil gerne høre jeres holdning til ERFA-gruppe. Jeg kunne godt tænke mig at starte en sådan op 

med alle klubbernes formænd eller andre aktive bestyrelsesmedlemmer, hvor vi kan drøfte de 

udfordringer klubber har i dag. Det er mit håb, vi kan inspirere og støtte hinanden i arbejdet med 

ridning i distrikt 5 og måske udvikle nye og gode ideer til klubdrift, indtægter og meget andet. Er 

der nogen her, der ønsker at være med i en sådan gruppe, så send mig en mail, så vi kan finde et 

tidspunkt og få gang i snakken. 

6. Helle fremlagde budget, og vi blev enige om, at foreslå kontingentforhøjelse til 15 kr/medlem til 

årsmødet, da vi har underskud. 

7. Niels orienterede kort om samarbejdet med Bo fra D7 om opbygningen af den nye hjemmeside til 

distriket. Prisen bliver 1600 kr for udvikling af hjemmeside, 400 kr til flytning af vores nuværende 

data, og så bliver der en lille betaling for domænenavn og webhotel, som vil være sammen med alle 

de distrikter, der vil være med. Vi vil høre nærmere, når der foreligget et oplæg fra Bo.  

Judy gør ranglisten færdig til 31/12 (husk rettelser til den inden 15/1-10), og møder til martsmødet 

og aflægger regnskab. Så kan vi også få sagt pænt farvel og tak for det store arbejde, hun har gjort 

de senere år med hjemmesiden.  



8. Vi har 2x2 klubber til kvadrille samt et stafetspringhold og nogle ponygameshold. NFRK, 

VOSK, LSP, BELS og FKRS lægger hus til kvalifikationsrunderne. Eva holder selv kontakten med 

klubberne med planlægningen, samt info på hjemmesiden. 

9. Afholdelse af kurser i 09: Basiskurset, de 4 klarparat og sikkerhedskurset er blevet afholdt, resten 

er aflyst. Næste år er der kun klarparat, sikkerhed og hestens adfærd. Der er lavet et distriktsrytter-

mærkekursus med Rita ryttermærkedommer, hvor man er velkommen til at være med og blive 

inspireret som underviser. Det starter i marts måned og man kan finde flere oplysninger på 

pilegårdens hjemmeside. Klarparatkurserne blev diskuteret og det blev besluttet at der skal være 3 

stk i 2010 og at prisen stiger til 250 kr for D5 medlemmer og 350 kr for andre distriktsmedlemmer. 

Birthe retter kursusplanen til inden den sendes ud i næste uge. 

10. 1.kvartal er færdigplanlagt, men der er først møde d. 3. januar, fordi det er svært at finde tid med 

de andre distrikter. Dorthe er ikke tilfreds med dette – det er forsent. 

Der er DRIF CUP næste år. D5 har fået uge 28 til afholdelse af championaterne – d. 16-18/7. 

Hvem vil huse dem? Kontakt Dorthe! 

Claus spurgte, om man ikke kunne lave planlægning som DRF, så 1 kvartal af det nye år 

planlægges sammen med året inden (dvs. 2010 og 1. kvartal af 2011). Dorthe ville undersøge det. 

D-Mesterskaberne skal have tilmelding senest 3 uger før næste år, så vi har tid nok til dækner og 

plaketter. Hvis der kommer efteranmeldelser, vil tingene blive eftersendt. 

11. Dressur individuel og hold hest og pony mesterskaber går i samme klasser som 2009. 

Spring hold bliver LB og Individuel LA for både hest og pony. 

12. Der skal laves dispensation til LB2 og vi vil gerne have lov at slå ponyklasser sammen, hvis der 

ikke er nok. II og III eller I og II sammen, og de rider så samme program uanset kategori. 

13. Stævnereglerne blev godkendt med en tilføjelse om breddeaktiviteter skal følge reglementet og 

de rammer, der er i breddekataloget (det gule hæfte). De bliver udsendt på mail og hjemmesiden 

inden jul. Reglerne gælder fremover indtil distriktet reevaluerer dem. 

14. En god diskussion, der endte med beslutning om, at distriktet ikke giver tilskud til 

officialuddannelser på nuværende tidspunkt. De to ponymålere får det dog betalt, da de er blevet 

lovet det for længe siden. 

15. HUSK TILMELDING TIL MARTSMØDET PGA. MADEN! 

Tænk over nye bestyrelsesmedlemmer til næste møde. 

Næste møde er generalforsamlingen på Hotel Falster d. 9. marts kl. 19 med et stykke mad. 

Årets møder:  9/3   16/6 16/9 6/12 2010 



 

Tak for et livligt møde                     glædelig jul og godt nytår 

 

   Birthe 

  

 

  

 


