
DISTRIKTSMØDE 6. DECEMBER 2011 

TIL STEDE: BELS, LSP, MLR, NOR, NSPR, SAR, STBR, SYK, VOSK, ØLR 

Afbud: FKR, FRKS, MØN, NFRK, RKL. 

Dirigent: Niels   Referent: Birthe 

3. Godkendt referat 

4. CC havde meldt afbud pga. sygdom. 

5. To klubber har valgt at forlade D5 og gå til D4. Det er Haslev og RYS, som nu hedder Riders Cup. (Efter mødet har 

bestyrelsen fået besked om, at flytningen er godkendt i DRF, og Niels har fjernet dem fra hjemmesiden). 

DRF har bedt om en godkendelse af en ny klub i Sakskøbing KLIK (Klimagården). DRF var meget tilfredse med det de 

så, da de besøgte dem, og de vil blive certificeret, når de bliver optaget til repræsentantskabet i marts. 

Dorthe har fået en erkendtlighed for sine mange års store arbejde i distriktet som stævnekoordinator, og Janne er 

ved at få styr på sagerne. Claus hjælper med springningen. 

Halvvejsmøde: Enkelte D5 klubber deltog, og vi fik at vide DRF har opgivet projekt flere medlemmer, da de ikke 

længere tror på, de kan nå de 15.000 nye medlemmer. DRF har fået meget ud af de mange spørgeskemaer og 

dialogmøder, så det har slet ikke været spildt arbejde. Man starter en ny disciplin TREC som er fransk. Man kan 

læse mere om det på deres hjemmeside. Det er et orienteringsridt og en forhindringsbane, og det kan rides på alle 

niveauer. Man vil lave et stort pr-arbejde ved EM i 2013, både med en kæmpe ridelejr og opvisning med TREC. I 

2012 vil der blive lavet nogle TREC stævner. Rideforbundet har spurgt, om klubber i D5 vil være med til at lave 

nogle prøvestævner i 2012. Det bliver i samarbejde med distriktet og DRF. Mere info senere.  

DRF-portalen er vores nye stævne- og infoportal. Der har været en del tekniske problemer, som DRF forsøger at få 

løst. Man vil give både D og E ryttere de samme muligheder for at få resultater på hjemmesiden, som licensryttere.  

Forum for Hestevelfærd er i gang med at samle kommentarer til Loven om hestehold, da de gerne vil have ændret 

nogle ting, og fremover er der et stort ønske om at lave evidensbaseret viden, så loven kan blive i overens-

stemmelse med, hvad heste reelt har brug for. Man mener, at loven vil give problemer for 80 % af Danmarks 

rideklubber både med loftshøjder, boksstørrelser, staldareal og vinduer.  

DRF vil lave en konsulenttjeneste, som kan hjælpe klubberne, og man vil gerne have klubberne til at lave noget for 

forældrene, da de ved for lidt om heste. Det kunne være et slags ridemærke. 

Man vil lave medicinering og doping kurser i foråret, så folk får noget mere viden på dette område. 

Man arbejder intenst med forbedringer af berideruddannelsen, hvor et udvalg har arbejdet på sagen, de kommer 

med en rapport i januar. 

Nye vaccinationsregler for stævneheste træder i kraft 2013: For heste/ponyer der er født før januar 2005 er der 

ingen ændringer. Men er de født eller vaccineret første gang efter januar 2005, så skal de basisvaccineres igen + en 

booster. Grunden til, at man er gået tilbage til 2005, er at man en ud af en population skal have 70% dækket for at 

det har en gavnlig effekt. 

DRF regner med et underskud på 152.000 kr. i 2011. 

6. Niels lægger hurtigt ting på hjemmesiden, og alle er godt tilfredse med det arbejde, der bliver gjort med den. Tak 

til Niels. 



7. Eva har talt med BELS, NFRK, NOR om næste års kval-runder, men de mangler info fra DRF, der er ved at lave nyt 

breddereglement. Det er gået godt i år både til Lands – og Sjællandsmesterskaberne. 

8. Klubberne har selv overtaget klar-parat-start. Hvordan er det gået med at afholde dem? Der har været afholdt et                             

kursus i år, resten har været aflyst. Næste år laver klubberne selv planlægning af kurser. 

9. Janne er vores nye stævnekoordinator. Det går fremad selvom, der er meget at holde styr på, og de første 3 mdr. 

af 2012 er klar. C-stævnerne er på plads, så nu mangler vi blot D. Flg. klubber står for distriktsmesterskaberne i 

2012: 

Hold dressur 25-26/8 BELS Ind. dressur 8-9/9 SAR     Hold spring 23-24/6 NOR    ind. spring 4-5/8 NFRK. 

DRF-portalen: Janne godkender stævnerne og derefter propositionerne. Husk prop. senest 2 mdr. før. 

Der bliver ingen militarystævner i 2012, da NSPR ikke kan klare opgaven, og Annelise og Johan har sagt stop. Ved 

næste møde skal pengene drøftes efter et forslag fra bestyrelsen. 

VOSK har et julestævne d. 17-18/12. 

Anne Marie bad om, at klubberne lod være med at lave 12 springklasser på en dag. Det var hårdt for 

banebyggerne. Måske også være lidt mere kreativ med valg af metoder. Klubberne bad AM om at lave et oplæg 

eller tage med til banebyggergruppen, at de lavede et oplæg med forslag til metoder. 

Vi vil gerne have et link til B-stævner, så det kommer i vores stævnekalender på hjemmesiden. 

10. Vi har 40.000 kr. i kassen, og har mistet vore aktier i Max Bank. NSPR og GSPR har endnu ikke betalt til 

distriktet, så de må ikke få tildelt stævner, før der er betalt. 

EVT.  SAR fortalte, at der er krav om, at opstaldningssteder skal have alle hestepassene liggende, hvilket kan blive 

et logistisk mareridt, når folk skal bruge dem til stævner og dyrlæge. Det kan også blive rigtigt dyrt, hvis man skal 

ud og investere i brandsikre skabe. SAR ønskede at bestyrelsen tager fat i DRF og foreslår, om man ikke kan skrive 

alle oplysninger i et regneark, og så fremvise det til myndighederne. Birthe sørger for at få det skrevet til DRF. På 

mandag har SAR et foredrag om netop dette emne, hvor alle er velkomne. 

Møderne i 2012 er: 12. marts på Hotel Falster, 12. juni på Brændte Ege, 19. september samme sted, og julemødet 

er d. 6. december. 

 

 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår 

   Birthe 


