
REFERAT AF DISTRIKTSMØDE 16. JUNI 2010 
Tilstede: BELS, FUKR, MLR, NOR, NFRK, SAR, VOSK. 

Afbud: FRKS, GSPR, LSP, MØN NSPR, SYK,  

 

 1.           Dirigent: Per Hansen  2.  Referent: Birthe Jonasen 

3. Referat: blev godkendt efter CC havde bedt om at sætningen ”man kan ride på bagsiden af sporene” blev 

fjernet, da det ikke er korrekt. 

 

4. Orientering CC. Christiansen: I stedet for adgangsregler til skovene er der lavet en riderapport. Ønsket 

om fri adgang til private skove bliver nok ikke til noget. Friluftsrådet vil arbejde for at færdselsloven bliver 

lavet om – så ryttere sidestilles med fodgængere. Der kommer et udspil i 2011. Den bedste måde at få 

indflydelse på er gennem lobbyisme. Landboforeningerne er interesseret i at kigge på mulighederne for 

ridning, da de gerne vil udvikle landområderne. CC opfordrede til at lave hestelaug, så man kan arbejde for 

rideruter lokalt. DRF arbejder på at få mere naturridning ind i ryttermærkerne. Krænkerup Gods og 

Cortselitze gods vil samarbejde om en pris på skovkort til 650 kr. Nykøbing travbane inviterer til et 

arrangement i 2011, da de gerne vil profilere travheste, da sporten har det hårdt. 

 

5. Bestyrelsen 

Ny klub er optaget i distriktet Rønnede Sportsrideklub, Lotte Bell er distriktsrepræsentant. 

Der var meget få klubber repræsenteret på Repræsentantskabsmødet, ikke kun fra D5 men også andre 

distrikter.   

Kæmpeproblem at DRF ikke har svaret på vores dispensationer. Det har givet meget forvirring og uro, 

hvilket Birthe beklager meget. Hun har ventet på svar fra februar til juni. Karen er ved at udarbejde en side 

om distriktsmesterskaberne, som bestyrelsen arbejder videre på og lægger på hjemmesiden. Claus sagde, 

at vi ikke behøver dispensationer til spring længere. De andre distriktet søger ikke om dispensationer til 

deres mesterskaber, de afholder dem bare! Dorthe mente, vi heller ikke behøver det til dressur, da der er 

mange til start. 

 

Manglende banebygger 

Manglende banebygger eller andre officials til stævner vil vi ikke have i distriktet. Klubberne SKAL 

overholde reglerne for stævner, ellers får man en skriftlig advarsel. Hvis det sker igen, bliver det indberettet 

til Rideforbundet, så tager de fat i det. Vi vil have ”sikkerhed først” her i D5. Der er en klub, der får den 

første skriftlige advarsel, fordi der ikke var en banebygger til stede til et D-stævne, selvom der var mere end 

9 inviterede klubber. 

 

Fremover skal alle klubber, der afholder stævner både C og D sende navne på officials til Birthe på mail 

inden stævnet afholdes. Så bliver det nemmere at tage fat på mangler og imødegå klager. Birthe aftaler 

med Niels om en formular på hjemmesiden, så man kan udfylde den og sende den. Så bliver det ensartet. 

Dorthe bad om at klubberne sender stævnerapporterne til bestyrelsen, da de er god information til 

fremtidige stævner. 

 

Alle klubber der afholder stævner skal finde en person, der vil uddannes til official i løbet af i år og 2011. Vi 

har mest brug for banebyggere, klubspringdommere og TD. 

Eva: Det er et stort problem, man ikke kan blive færdig uddannet – Birthe var helt enig, hun har selv opgivet 

at blive klubspringdommer af samme årsag. Men hun vil tage fat i DRF og få gjort noget ved det. 

 

DRF 

DRF prøver noget nyt med repmødet næste år. Det bliver på Sørup Herregård  på Sjælland og i 2012 bliver 

det på Rebild Parkhotel i Jylland. De håber, det får nogle flere klubber til at møde op. 

Ponymåling ligger nu på infosport, så man skal melde til der fremover. DRF tjener på gebyret og distrikterne 

vil gerne have del i de penge. 

Landsfinalerne på Vilhelmsborg slår rekord i år med deltagere. 

 



 

6. Der er 5 klubber, der mangler at betale deres kontingent GSPR, NFRK, RYS, NSPR, VOK.  

Vi har 134.196 kr. på kontoen. 

 

7. Hjemmesiden: mail fra Niels: Propositioner, nyheder, ranglister mm. bliver lagt på hjemmesiden næsten 

når jeg modtager dem. Jeg har en målsætning om at det skal ske inden for et par dage. Der er 10.000 - 

15.000 besøgende hver måned. Det har tidligere været drøftet i distriktsbestyrelsen at klubbers betaling for 

driften af hjemmesiden kunne ske via bannerreklamer på hjemmesiden forstået på den måde at hver klub 

kan sælge én bannerreklame på distriktets hjemmeside for på den måde at få dækket udgiften til 

hjemmesiden. Det vil jeg gerne åbne op for. 

Jeg planlægger også at propositioner fra og med næste år kun kan findes i "Stævne- og aktivitetskalender" 

og ikke som i dag også under "Propositioner". Det giver dobbelt vedligeholdelse. 

Jeg arbejder på at man via hjemmesiden kan tilmelde sig et nyhedsbrev som kunne indeholde 

ugens/månedens nyheder mm. Hvordan det kunne se ud er ikke fastlagt. 

Derudover ser jeg på en mere dynamisk måde at vise ranglister på. Ikke at den nuværende ikke kan bruges, 

men måske kan det gøres smartere. Er der ønsker eller mangler, så er jeg altid åben for forslag. Det er bare 

at sende en mail til mig, så skal jeg se på hvad der kan lade sig gøre. 

Er der sider som ser mærkelige ud eller har døde links, så bare skriv til mig. Niels True                                          

Der var stor ros til hjemmesiden. Den er flot og meget overskuelig – tak til Niels. 

8. Bredde: Er klar til Vilhelmsborg næste weekend. BELS kommer ikke af sted pga. kværke. Der tager 27 

heste/ponyer af sted, kommer fra NOR, VOSK og FRKS 

 

9 . Kurser: Birthe er træt af, at vi ikke kan lave nogen kurser her i distriktet andet end klar-parat-start. Jeg 

har kæmpet i flere år for at få gang i både uddannelser og større viden i distriktet, men man kan kun trække 

hesten til truget, men ikke tvinge den til at drikke. Det har skabt desillusion og manglende energi til at lave 

kurser fremover. Jeg havde en drøm om, at D5 skulle blive et af de bedste distrikter med uddannede 

officials og større viden. Jeg har ikke nået noget af dette i de snart mange år jeg har stået for kurserne, da vi 

stadig mangler officials og stadig ikke får sat ret mange kurser op. Derfor laves der nu nye tiltag. I 2011 

overdrages klar-parat-start til klubberne. Jeg vil foreslå 3 klubber om året fordelt på hver 4. måned og helst 

fordelt på de 3 øer. Jeg vil gerne hjælpe jer med at bestille kurserne, hvis det kniber. Resten af kurserne vil 

blive skrevet på hjemmesiden med et tællesystem, så alle kan se, hvor mange der vil kurser. Når der på et 

kursus er 10 tilmeldinger bliver kurset bestilt hos DRF og afholdt. Det vil give mig meget mindre arbejde og 

mere tid til formandsarbejdet.  

Jeg håber en dag, at I klubber en dag vil stille krav til jeres medlemmer om at tage sikkerhedskurset og 

Hestens Adfærd, så vi får ”sikkerhed først” her i distriktet.  

Vi havde 11 deltagere til Alders Relateret træning, men det krævede endnu en gang en omgang ”tiggeri”, 

for at få de sidste deltagere på. 

Charlotte bad om at få en ”teaser” på hjemmesiden om kurserne, så man kan blive fristet. Der er mange, 

der ikke ved, hvad de går ud på. Det tager Birthe fat på at få lavet. 

 

10. Husk propositionerne – det er 3-4 mdr. før, det halter gevaldigt. Husk at få skrevet dommer og TD-navn 

på hjemmesiden i stævneprogrammerne ugen før. Dorthe mangler prop. fra Sjællandsmesterskabet fra 

NSPR. Der er to sæt regler til SJ-mesterskabet - læs begge, dem med rød skrift gælder. Der blev spurgt, om 

man måtte starte SJ i to ponykategorier, det undersøger Dorthe. 

Nye stævneønsker til C og D-stævner er d. 15. september i Dorthes mailboks. Husk navn og tlfnr. på 

kontaktpersonen, så Dorthe kan få fat i jer.  

 

11. Debat om TD aflønning ved uddannelse. Der var for og imod betaling af uddannelsen, så vi blev enige 

om, at klubberne sender gode ideer til Birthe og bestyrelsen sender et forslag til diskussion til næste møde. 

Forslagene skal være både til betaling af uddannelse og kørsel, samt tilskud til TD-føl, når de er ud til 

stævner. De får nemlig intet for det, hverken honorar eller kørsel. 

Der var dog bred enighed om, at man laver en kontrakt med TD-føllene, når de går i gang. Den skal 

udarbejdes af bestyrelsen og fremlægges, når det bliver aktuelt. 



Husk at sende antallet af starter fra jeres stævner til Birthe, så vi har et tal at gå ud fra – om det skal være 2 

kr. start eller 5 kr. pr. anmeldelse eller et fast beløb for at søge om et stævne. Disse penge skal øremærkes 

til uddannelse af officials. 

Fristen for forslag til dette emne er 15. juli til Birthe. 

 

 

12. Blev diskuteret under punkt. 5. 

 

13. Evt. Der er to klubber, der har søgt om certificering BELS og SAR, men det er meget svært. Især når man 

har rideskole, da der ikke må være privatryttere og rideskoleryttere i ridehuset på samme tidspunkt. Mange 

af punkterne kan dog nemt efterleves. 

FRKS har distriktsmesterskab denne weekend, der er tilmeldt 9 hestehold og 5 ponyhold. Det er flot. 

 

 

Trods et tyndt fremmøde fik vi en god og livlig debat på mange af punkterne. 

Rigtig god sommer til jer alle. 

 

 

Birthe Jonasen 


