
Referat af Distriktsmøde d. 06. dec. 2012  
 

Mødt: LSP, RKL, MLR, SYR, ØLR, SAR, SYK, NSPR. 
Afbud: NOR, NFRK, FKR, FRKS, STBR. 
 

1. Niels True. 
2. Charlotte Hannibal. 
3. Opråb af klubber. 
4. Ingen bemærkninger til referatet. 
5. Annie havde meldt afbud. 
6. Forretningsudvalget: 

a. Halvvejsmøde d. 21.10.2012: D5 kun sparsomt repræsenteret. 
Certificeret klub i 2014 = Gratis træner uddannelse 
TREC i 2014 på Vilhelmsborg. Kval i 2013. 
Brugervenlig DRF-hjemmeside i 2013. 

b. Klub med udviklingspotentiale: RKL vil gerne deltage. Efter mødet er aftalen med DRF på 
plads. 

c. Ponymåling: Birthe er stadig ansvarlig for det. De målersteder vi aftalte på sidste møde er 
skrinlagt. Birthe sender datoer og steder til hjemmesiden. 

d. Ranglistepokaler: Begge for hest afleveret. Begge pony mangler. 
7. De 2 klubber manglede at betale kontingent ved sidste møde, har nu betalt. 

Ca. 61.000 kr. indestående på konto. 
8. Stævnedatoer for 1. kvartal er lagt på hjemmesiden. Nyhedsbrev er under produktion. 
9. Eva har meldt afbud. 
10. Koordinerede C-stævner i sidste uge, derfor ingen datoer på hjemmesiden endnu.  

Janne uddeler kopi af stævneregler til gennemgang. Der skal indføjes regler for E-stævner.  
Kan D-stævner laves om til dage ? 
Mesterskaber 2013: 
Indv. dressur: FRKS 7-8. sept. 
Indv. spring: NFRK 27-28. juli 
Hold dressur: BELS 24-25. aug. 
Hold spring: NOR 22-23. juni 

11. Janne redigerer stævnereglerne og E-stævner indføjes. 
Hvis der er forslag, så send dem endelig til Janne, så hun kan tage det med. 
Godkendes på årsmødet. 

12. Arbejdsgruppens forslag blev debatteret. Generelt var det positivt. 
Det kunne være fint om man kunne få lov at ride 2 mesterskaber. 
Arbejdsgruppen laver forslag, som kan sendes til DRF. 

13. Evt. 
LSP vil gerne afholde Unghestechampionatet. Janne har allerede forslået klubben til DRF. 
Sonja Bækkel ØLR har søgt om at blive klubkonsulent. Hun skal på seminar. Her bliver der så taget 
stilling til, fra begge parter om der kan indledes et samarbejde. 
 
Mødedatoer 2013: 11-3(Årsmøde), 11-6, 18-9 og 12-12(Julemøde). 
 
 

             Vi ses til næste møde d. 11. marts 2012 på Hotel Falster 
 


