
Referat af Distriktsmøde d. 18. sept. 2013 
 

Deltagende klubber: RKL, ØLR, SAR, FKR, FRKS, NFRK, KLIK,. BELS, SYR, RKL, FUKR, LSP, MLR, NOR 
Ikke deltagende klubber: NORD, BRN, NSPR, RØSK, SGR, STBR, SYK, VOSK. 
 

1. Claus Skov. 
2. Charlotte Hannibal. 
3. Opråb af klubber. 
4. Referatet godkendt. SYR spørger, hvor mange klubber må inviteres til E-stævner ? 3 klubber må 

inviteres. Hverdagsstævner kan der søges dispensation til. 
5. Annie Pilegaard ej til stede. 
6. Forretningsudvalget: 

a. Mesterskaberne er vel overstået. Ponyhold i både dressur og spring ej afholdt pga. for få 
tilmeldinger. 

b. I formandsgruppen har vi revideret forretningsordenen for distrikterne. Sendt til 
godkendelse i DRF. 

c. DRF’s organisationsudvikling er sat i gang. Der er sendt spørgeskema ud til 
distriktsformænd og officials. 

d. Nyt tiltag fra DRF: Basisuddannelse for TD-aspiranter. Der er lagt info på hjemmesiden. 
Hvis du kunne havelyst til at uddanne dig til TD, så sig endelig til. 
Distriktet indstiller aspiranter. 

e. ”Orientering fra DRF” skal fremover være synligt pkt. på dagsordenen. 
f. Breddeformand Eva Iversholt stopper, da hun flytter. 

 Kunne du eller kender du en som kunne tænke sig at overtage hvervet som 
Breddeformand ? 

g. Sonja Bækkel mangler kun et besøg i NORD så er hun klubkonsulent. 
7. 3 klubber mangler at betale kontingent. KLIK, en klub er lukket og en klub er der korrespondance 

med. 
FRKS spørger, hvad pengene bliver brugt til ? Svar: Mesterskaber, bespisning til møder mm. 
Skal vi overhovedet bruge så mange penge på mesterskaberne ? Skal der tænkes anderledes ?  
Send forslag til Lisbet. Vi drøfter det på julemødet. 

8. Webmaster ej til stede. Eva er flyttet. 
9. Breddeformand ej til stede. Tina Lejre: Breddeudstyr står på BELS nu. Hvem vil overtage? Se pkt. 6. 
10. Stævneansøgninger er så småt begyndt at blive sendt til Janne. Måske lige knapt så mange som 

sidste år. 
Der mangler klubber til at afholde hold dressur. SAR har søgt ind på dressur. NFRK tager gerne 
spring hold og indv. 
Stævnedatoer er ikke lagt ind endnu, der skal først lige koordineres med distrikt 1-4 d. 1/10. Der 
mange D-stævner, ikke så mange C-stævner. 
Nye regler 2014: Der må ikke ligge E-stævner i en weekend, hvor der er stævner i samme 
disciplin. 
Propositioner skal sendes til Janne min. 8 uger før de skal lægges på GO.  
Dressur: Hvis klubben bruger samme propositioner til begge stævner, skal det meddeles så kan de 
nøjes med at blive godkendt én gang om året. 
Spring: propositioner skal godkendes til hvert stævne. 
Klubberne må ikke længere skrive i propositionerne at de tjekker klubmedlemskab . 
Efter anm.:  Spring pris + 50%. Dressur pris + 100%. 

11. Hanne Brebøl roste SAR for Støt brysterne – stævnet i weekenden. 
Sonja Thorsen oplyste at officials listen på GO ikke er opdateret. Sonja ringer til DRF. 



Lisbet er forundret for listen har lige været til opdatering. 
Springbaner kan indberettes således at banebyggere kun behøver at køre 2 gange til pågældende 
stævne. 
Det er rigtig svært at finde officials. Så hvis du kender nogen der vil. Så sig endelig til. 

 
 

 
 
 

 
Næste møde d. 12.-12.-2013 kl. 19.00 

Glögg og hjemmebag. 
Tilmelding er vigtig 

 
 
 

              
 


