
REFERAT AF D5 MØDE 6. DECEMBER 2010 

Tilstede: MLR, NSPR, SAR, STBR, SYK, VOSK.  (11 personer var mødt op!!). 

Afbud: NOR, SOS, RKL,  

1. Ordstyrer Niels   Ref. Birthe  

3. Referat godkendt  

4. CCK: Friluftsrådet har fået styr på ridestierne i Guldborgsund Kommune og Vestlollands kommune. Det koster 500 

kr. for et ridekort til Fuglsang og Østersø skovene, se linket til Østlollands Hestelaug. På travbanen i Nykøbing er man 

gået i gang med projektet ”bed & boks”, hvor man kan ride med egen hest eller leje en. Det er et EU-projekt sammen 

med Sverige, Polen og Meckelenburg. Man kan få rabat ved Scanlines med hestetrailer. DRF vil kigge på økonomien 

omkring lokaletilskud, så kommunerne ikke fjerner det. 

5. DRF: Vi har fået ny generalsekretær, det er Jens-Erik Majlund som ligeledes varetager sin tidligere opgave som 

sportschef, da DRF ikke ønsker en ny ansat. Man er i gang med en god udvikling, som man ikke vil have en ny blandet 

ind i, samtidig sparer man også en lønudgift.  

Der kommer rettelser til reglementet. Det vil ikke længere blive sendt ud, da det er meget dyrt. I stedet skal man selv 

hente det på nettet. De nye rettelser træder i kraft 1. januar. En enkelt ting er at man vil ændre stævnetyperne. D- 

stævner bliver til stævner med over 9 klubber og alle andre slags klubstævner kaldes E-stævner i stedet. 

Showstævner forsvinder helt. Men selv læs mere om det på nettet. 

DRF skal have helt nyt IT-system i 2011, da DIF nedlægger infosport. De har aftaler i gang med 2 firmaer for at 

indhente tilbud. 

Vi har fået en ny hovedsponsor i DRF, det er forsikringsselskabet First Horse. 

Lov om hestehold skal revideres. DRF har indsendt høringssvar. 

Championaternes indledende runder bliver som sidste år, der kommer mere om det på hjemmesiden. DRF-Cup 

(tidligere Kraft-Cup) fortsætter som vanligt. 

Til næste år må man starte både pony og hest til distriktsmesterskaberne. 

Der kommer nye regler om ponymålinger. Fremover skal man købe en ”billet” til ponymålingerne og så melde til i 

distriktet. Kvitteringen kan bruges til alle målinger i alle distrikter, og den skal afleveres til ponymålerne ved 

målingen. Kvitteringerne udfyldes af ponymålerne og sendes til DRF af ponymålerkoordinatoren. Fremover må 

distriktet gerne aflyse ponymålinger, hvis der er så få tilmeldt, at det ikke kan løbe rundt. Hos os bliver det, når der 

kun er 1-2 tilmeldt. Jeg sender en skrivelse ud i begyndelsen af det nye år, hvor jeg vil bede alle klubber sørge for at 

alle ponyejere og ryttere bliver bekendt med det. Gerne ved at give dem et udskrift af det i hånden samt lægge det 

på hjemmesiden. Det kommer naturligvis også på distriktets side. 

Hanne Brebøl er startet som ponymålerføl. Vi ser frem til hendes autorisation en gang i slutningen af 2011. 

Hvis en klub ikke overholder reglerne både i det daglige og til stævner, det kan være med opstaldning og hensyn til 

doping (rengjort boks) eller banerne, så skal distriktsbestyrelsen være stærk nok til at sige: ”det er ikke godt nok - det 

skal der rettes op på”. Vi bør skrive det med boksene ind i stævnereglerne, så det er et krav i D5. 

BJ nåede ikke til Halvvejsmøde pga. en tur på skadestuen med øjet. NSPR var med og synes, det var en dårlig ide at 

lave både stævnekoordinerende møde og Halvvejsmøde samtidigt, da man gerne ville begge dele. 

Der er kommet tilføjelse til distriktsmesterskaberne på hjemmesiden, om at de skal afgøres i procent. 



Næste års militarystævne er d. 28/29 maj samme sted. NSPR og militaryudvalget har lavet en aftale, hvor de begge 

er arrangører af stævnet og fordeler opgaverne. NSPR vil gerne have nogle folk lært op til at varetage 

militarystævner fremover, så de sender nogle folk med ud som føl til banebygning sammen med Jan og Johan og 

stævneplanlægning sammen med Annelise. De vil som altid gerne have mange hjælpere – især til terrænet om 

søndagen, så skriv det i kalenderen allerede nu. 

Vi har fået 6 henvendelser om officials. 3 TD’ere ( Christina Lodberg, Mathilde Loberg, Pia ??) og 3 banebyggere (Tine 

Vejlstrup, Michael Loberg, Heidi Sørensen). Karen og Heidi er i gang og Michael er færdig som D-banebygger. 

6. Budget kommer til martsmødet. Der er problemer med en klub, der ikke vil betale den regning Helle har sendt ud, 

da de ikke har så mange medlemmer. Helle sender regning ud efter de tal, vi får opgivet fra rideforbundet. 

Klubberne foreslog Helle at hun skulle bede klubben om, at fremsende dokumentation for det antal klubber, de har 

indberettet til DRF, og hvad de har betalt til DRF. Helle sender 2. og 3. rykker på 100 kr til klubben snarest. 

7. Niels oplyste, at der har været 95.000 visninger i år på hjemmesiden. Alle stævner, foredrag og kurser m.m. 

kommer under stævnekalenderen, så der kun skal laves propositioner et sted, og der vil blive lavet et link til 

infosport fra stævnerne. Der er nu åbent for bannerreklamer, se linket på siden det er en ”gul lap”. Der savnes foto 

fra distriktsmesterskaberne. SAR har noget de kalder ”kort nyt”, måske noget for distriktets side? Niels kigger på det. 

Vi skal have ændret D5’s link på DRF hjemmesiden. 

8. udgår. BJ har sendt mail fra Eva rundt til klubberne. 

9. Jeg er i gang med at lave kursusplan, og har bedt 3 klubber om at stå for de 3 klar-parat-start til næste år. Jeg har 

ikke fået noget svar fra dem endnu. Ponymålerplanen er også på vej. NSPR vil meget gerne have et KPS-kursus i 

Næstved. 

10. Nogle klubber synes, der går for lang tid med at få godkendt prop. Hos Dorthe. Kan hun ikke få noget hjælp? Der 

har været mailproblemer, så Dorthe ikke har fået mail. Der blev foreslået at lave en webmail til Dorthe, så hun kunne 

hente tingene der i stedet. Niels tager sig af det. Når I bruger stævneprogrammet, skal I huske at opdatere det, så I 

får de sidste nye ting med. 

11. Vi har besluttet, hvilke klasser der skal rides i 2011. Der var ønske om at sætte niveauet op til MB, da vi har 

mange, der rider det. Det tager vi op igen næste år. 

12. Skriv det med dopingboks ind. 

13. Bestyrelsens forslag blev nedstemt, der er ikke stemning for at give penge til uddannelse af officials.  

14. Skal vi sætte mødeantallet ned til 3 om året og droppe september mødet? Nej, tak. Det er ok med 4 møder/år. 

Er der interesse for at høre om doping? Jeg vil gerne invitere en dygtig mand til at fortælle om det emne. Han kan 

fortælle det på en måde, så alle kan forstå det også børn. HC Mathiesen fra Hørsholm. Det bliver enten hos en klub, 

der har god plads eller i et forsamlingshus, hvis der tilmelder sig rigtigt mange. Jeg forestiller mig det en gang i 

marts/april. Ja, det ville man gerne. 

Har man problemer med rideruter eller skovejere i D5, så skriv til CC – link på hjemmesiden. 

Bestyrelsen skal tage fat i Claus eller Finn Mølbak, nu SKAL vi altså have et nyt tidtageranlæg. 

Nye mødedatoer i 2011: onsdag 9. marts Hotel Falster, resten af årets møder er hos NFRK torsdag 16. juni, mandag 

12. september, tirsdag 6. december.                     

Birthe Jonasen    Glædelig jul og godt nytår til alle. 


