
DISTRIKTS MØDE D. 16. JUNI 2011 

Til stede: BELS, FRKS, LSP, MLR, NOR, NFRK, NSPR, SAR, SYK. 

Afbud: RKL, RØSK, SOS. 

Dirigent: Niels   Referent: Birthe 

3. Referatet blev godkendt. 

4. CC: Friluftsrådets rapport er ved at blive omskrevet, da der er nogle forhold, der skal tages hensyn til. Der skal 

laves en effektundersøgelse af hestes påvirkning på bl.a. jagt, det skal Landbohøjskolen og Kalø stå for. Der er lavet 

en anden undersøgelse, der viser at kommunerne bruger omkring 2000-2500 kr. om året på hvert medlem af en 

rideklub. Det er penge kommunerne er interesseret i at kigge nærmere på. Klubberne bør interessere sig mere for 

folkeoplysningslovgivningen og prøve at komme ind i udvalgene, da tilskuddene er en stor del af klubbens 

eksistensgrundlag. DRF vil gerne have fat i alle naturrytterne og nogle af foreningerne og hestelaugene er 

interesserede i at komme med i den fælles ansvarsforsikring. De har flg. 4 ønsker til DRF:  

1) Adgang til at afholde /deltage i konkurrencer i "naturridningens" discipliner, f.eks. distanceridning 

og orienteringsridt. 

2) Adgang til DRFs uddannelsessystem, evt. en særlig prøve for "naturryttere". Bør kombineres med 

ryttersikkerhed (Ridningens kørekort) 

3) Adgang til idrætslederforsikring 

4) Adgang til en kollektiv ansvarsforsikring ved skader på anden mands ejendom. 

Der laves naturparker i øjeblikket og kommunerne lægger kort over rideruter ud på deres hjemmesider. 

5. RØSK er blevet officielt optaget i DRF, da de mødte op på repræsentantskabsmødet.  

Repræsentantskabsmødet har besluttet at klubber må flytte distrikt, hvis de ønsker det. Et forslag om at ride med 

hjelm blev desværre nedstemt. Beskæmmende når man tænker på, at forbundets første regel er ”sikkerhed først”. 

DRF har holdt nogle møder i distriktet om projektet flere nye medlemmer. De vil lave forskellige tiltag bl.a. et trykt 

medlemsblad, ændre på betalingen til DRF, sætte kontingentet ned til et grundbeløb og så skal det enkelte medlem 

betale for ekstra ydelser fx rytterlicens mv. De vil tilbyde klubberne at styre deres medlemsregnskab og 

administration. I Askov og Nykøbing var der 4 klubber tilstede ved mødet hvert sted. Stemningen blandt klubberne 

er positiv overfor DRF’s forsøg på at komme i dialog med dem. 

Fødevarestyrelsen kommer rundt til rideklubber, så få styr på reglerne omkring foder. Arbejdsmarkedsstyrelsen 

kommer ligeledes rundt i klubberne, det er vigtigt at der er lavet APV (arbejdspladsvurdering), som er regler for 

ansatte. DRF vil lave nogle plakater og sende ud til klubberne, så de får noget info, da der hersker stor forvirring og 

uvidenhed. Der var interesse for at invitere nogle til at fortælle om de regler på næste møde. 

DRF har meget travlt med deres nye IT system, så mange af de ansatte er involveret i dette, så hvis man ikke lige 

får svar fra dem, skyldes det det. De regner med, det er klar til efteråret. Husk halvvejsmøde d. 23/10. 

Birthe vil stadig gerne lave erfa-gruppe med klubformændene – ingen interesserede? 

6. Helle ej til stede. Flg. klubber RKL, NSPR, GSPR, VOK og BELS ikke har betalt endnu. BELS og NSPR har ikke 

modtaget regninger fra Helle, det sørger vi for, de får. 

7. Niels: Det går godt. Når I sender billeder og tekst til hjemmesiden, vær rar at sende dem hver for sig, så Niels 

ikke skal pille billeder ud af mail. Ros til Niels fra forsamlingen. 

8. Eva: 31 personer tager af sted til Landsfinalerne på Vilhelmsborg – det er flot! De er fra NOR, SAR, BELS, FRKS og 

NSPR. Både teamcup dressur, ponygames og kvadrille. 

9. Foredraget om doping blev desværre aflyst. NOR har aflyst deres KPS i foråret, så der har kun været et kursus i 

år. 



10. Dorthe: Var desværre ikke til stede. Forsamlingen ønsker Dorthe får noget mere hjælp med planlægning og 

distriktskoordinatormødet, og Claus og Annemarie meldte sig. De afventer en opringning fra Dorthe. SAR undrede 

sig over, at de for 2. år i træk ikke fik D-stævner. 

11: Vi har fået en mail fra Charlotte Hannibal, der ønsker at private betaler for brug af hjemmesiden, når de 

annoncerer deres kurser og arrangementer. Bestyrelsen foreslår et beløb på 200 kr. og det blev besluttet. Hvis ikke 

en klub har skrevet under på det tilsendte arrangement til Niels, så giver han Helle besked på at sende en regning 

til arrangøren. Hvis der er tvivl om det er klub eller privat, kan Birthe inddrages. 

12. Vi blev enige om, at distriktet giver både dækner og plaketter til distriktsmesterskabet i military i Haslev. 

13. Vi har fået en mail fra en skuffet rytter, der har oplevet at 3 stævner i træk er blevet aflyst hos os. Det er ikke 

godt, så mere samarbejde om stævnerne klubberne i mellem, så der ikke bliver så mange weekender med stævner 

og forhåbentlig færre aflysninger. Klubberne skal overveje om maj er en god måned, da det er konfirmations-

måned. Vi har svært ved at konkurrere med stævner på Midtsjælland. Det blev en livlig diskussion, hvor vi blev 

enige om, at klubber der aflyser D-stævner stævner i 2011, kun får tilbudt et klubstævne i 2012. Året efter er man 

så med i puljen på 2 stævner igen. Det vil forhåbentlig reducere stævnerne lidt. Hvis Dorthe har brug for hjælp til 

administration af dette, hjælper Birthe, Claus eller Annemarie. Det blev ligeledes besluttet, at hvis man aflyser et 

stævne pga. for få tilmeldinger, skal man betale de 30 kr. for onlinetilmeldingen tilbage til rytterne. Dette gælder 

dog ikke, hvis der fx er sygdom i klubben eller snevejr (force majeure). Man kunne hjælpe rytterne ved overføre 

deres tilmelding til et stævne i en anden klub, hvis de ønsker det. Det blev ligeledes drøftet, om klubber med to 

ridehuse kunne lægge deres stævner senere/tidligere på året, så alle stævner ikke ligger i en bunke i maj og 

september. Det blev også vedtaget, at klubberne ikke fremover har ”faste” datoer for stævner – ”plejer er død”, så 

selvom man er vant til et stævne i en bestemt weekend, kan man ikke længere forvente at få denne weekend 

tildelt. Birthe foreslog, at klubberne samarbejdede om stævnerne, så lørdag red man fx dressur i den en klub og 

søndag sprang man i en anden, så antallet af weekender kunne reduceres. Det var der ikke stemning for.  

14. DET BLEV ENDELIG LANGT OM LÆNGE BESLUTTET, at købe et nyt tidtageranlæg. Niels havde været på 

tidtageranlægs research og fundet to tilbud. Distriktet besluttede sig for at købe anlægget ALGE timing for 78.750 

kr. samt købe en ekstra port (ca. 5000 kr.), så der bliver 4. Lejen sættes op til 1000 kr. og depositum til 2000 kr. 

Klubber udenfor D5 skal betale 1200 kr. i leje. Claus skal fremover stå for udlejning og opbevaring, og når det er 

indkøbt, kommer det på hjemmesiden med priser, tlf. og kontonr. (distriktets). Birthe tager kontakt til Finn Mølbak 

og giver ham besked. Det gamle tidtageranlæg kan lejes til klubstævner eller distancestævner for 200 kr. 

15. Vi er ikke enige i bestyrelsen om, hvem, der må få gaver og hvad der blev sagt på sidste møde fra bl.a. Hanne 

Brebøl. Derfor de udsendte retningslinier. De blev nedstemt. I stedet blev det besluttet, at officials der fylder 70 år 

og stopper med deres mangeårige hverv i distriktet får en erkendtlighed. Birthe sørger for Preben ponymåler, der 

stoppede i marts får en påskønnelse fra distriktet. Det blev ligeledes besluttet, at Johan bør have en erkendtlighed 

for sit store arbejde med at arrangere distriktets militarystævne, der i år var i samarbejde med NSPR. 

16. EVT. Annemarie mente, at D4 klubberne ikke tager hensyn til stævnekoordineringen og flytter deres stævner, 

som det passer dem. Der var dog ingen konkrete eksempler i år, så det bliver svært for Birthe at undersøge sagen, 

men hun ville prøve. 

Husk at bestille mesterskabsdækner hos Lisbet 3 uger før. Vi ved godt, det er lang tid før. 

Der ønskes flere tostjernede MB klasser i spring for ponyer, så de kan kvalificere sig til landsstævnerne. 

  God sommer Birthe Jonasen 

 

 


