
Referat af Årsmøde d. 11. mar. 2014 
 

Mødt: BELS, BRN, FKR, FRKS, LSP, NORD, NSPR, RKL, RØSK, SAR, STBR, SYR, SYK, NFRK, NOR, VOSK, ØLR, 
VIMR. 
Ej mødt: FUKR, KLIK, MLR, MØN, SGR. 
 

1. Ranglistevindere:  Pony Spring:     Michala Colberg Jensen/Clements Stardust 
Pony Dressur:  Annica Frederiksen/Tony 
Hest Spring:     Maria Nielsen/Weronica       
Hest Dressur:  Cecilie Dyrnes Vangen/Nøddebogårds Don Raul 
         

Erindringspokaler: Pony Spring:     Frederikke Hougaard/Okholms Gaia 
                      Pony Dressur:  Helene Christensen/Gloria 
 Hest Spring:     Zelina Hulehøj/Kilcannon Clover 
 Hest Dressur:  Lenette Lundquist/ Bøgelys Corona 

2. Niels True(dirigent) og Charlotte Hannibal(referent). 
3. Opråb af klubber. Se øverst 
4. Bemærkninger til referatet: Ingen. Referatet godkendt. 
5. Annie ej til stede. 
6. Forretningsudvalgets beretning. Se vedhæftede. Beretningen godkendt. 
7. Regnskabet gennemgået og godkendt.  

Pkt. 15 Kontingent til D5: 15kr/medlem. Kontingent til DRF: 125kr/klub ?????????  
8. Budgettet gennemgået og godkendt.  

Klubber HUSK: At sende klubbens mailadresse til Helle så opkrævningen kan sendes elektronisk. 
9. Valg til bestyrelsen. Helle Kock-Hansen og Niels True genvalgt. 
10. Valg af suppleanter. Frank Andersen og Hanne Brebøl Thorsen genvalgt 
11. Valg af revisorer. Charlotte Hannibal og Ole Brebøl Thorsen genvalgt. 
12. Valg af revisorsuppleant. Vagn Lollike genvalgt. 
13. 2013: 22 C-stævner, 31 D-stævner =53 stævner.  

2014: 23 C-stævner, 38 D-stævner = 61 stævner. 
52 weekender til 61 stævner, derfor nødvendigt at holde flere stævner samtidig. 
Stævneansøgningerne er fint til tiden, det har givet arbejdsro til koordineringsmødet i D1-5. 
Klubber HUSK: At sende propositioner 8 uger før afholdelse. Hvis samme propositioner bruges igen 
samme år, så skriv det, så behøver de kun at blive godkendt én gang. 
Propositioner til spring sendes også til Janne, som sender videre til Claus, som godkender.  
Denne procedure for at Janne ved at de er sendt til godkendelse.  
Maj og Sept. Er meget populære stævnemåneder. 
Alle har fået tildelt stævner. Janne beklager meget at NORD’s ene ansøgning blev væk i space. 
Klubber HUSK: At tjekke op hvilken dag der skal afholdes spring og dressur. 
Tina Andersen spørger: om vi stadig har reglen om at afholde nord/syd for strømmen eller om det 
bare er ikke for tæt km-mæssigt. Henstiller til, at stævnerne ikke ligger for tæt km-mæssigt. 
Tina Andersen spørger: Hvorfor D-stævner må ligge i samme weekend som C-stævner. Janne mener 
at ryttere vil vælge C-stævner, hvis de kan ride det niveau, frem for D-stævner. Der debatteres om 
hvad vi kan gøre. Og det sættes på som pkt. til næste møde. 
Mesterskaber: 
Hold spring: NSPR d. 7-8/6 
Indv. spring: NFRK d. 26-27/7 
Hold dressur:  RKL d. 16-17/8 Tina Andersen beder om hjælp til sekretariat og resultater. 
Indv. dressur: SAR d. 6-7/9 



Opgradering af D-stævner: Må man give ærespræmier i form af penge. 
Distriktsbest. skal godkende og der er stadig uenighed i gruppen. Stævnekoordineringsudvalget D1-D5 
synes ikke, at der bør være doteringer. 

14. Bredde: Cathrine Couriol. NSPR nyt aktiv i bredden,  gav en præsentation af sig selv. Hun vil gerne 
klare det organisatoriske før og efter stævnerne og beder om der er nogen, der vil være til stede på 
selve stævnedagen. Sofie Kreutzkampf. VOSK vil gerne være med. De sætter sig sammen, for at 
planlægge, hvad der skal ske i bredden. 
Måske kan stævnerne afholdes sammen med D4. 
D5’s bredde udstyr står hos BELS. 
Eva Iversholt kan stadig kontaktes for support. 
Cathrine kan kontaktes via NSPR’s hjemmeside. 

15. Se pkt. 7 
16. Ingen forslag. 
17. Skal vi følge DRF’s pointsystem ? I dressur beholder vi nuværende point system, men gives nu ved kun 

2 starter i hver klasse. Gældende for hele 2014 og fremad. 
18. I spring følger vi DRF pointsystem og der gives også point ved 2 starter i hver klasse.  Gældende for 

hele 2014 og fremad. 
19. Vi vedtog at afholde dressur indv. mesterskaber i MB0 og MB1, da der er ret mange ekvipager som 

kan ride M-klasser. Charlotte Hannibal var meget enig. Tina Andersen mente ikke, der er nok ryttere 
og at den skal gå i MB0 og MB2. 
Kompromis: 2014 MB0 og MB1. På årsmødet 2015 tager vi det op til revision om vi skal fortsætte eller 
gå tilbage til LA4 og LA6. 

20. Evt. 
Pia Stiller fortæller om DRF’s nye tiltag om en udstyrsundersøgelse ved stævner på alle niveauer.  
TD’erne er uddannet til denne opgave. De undersøger brugen af sporer, bid, pisk mm. Ikke som 
kontrollanter, men for at indsamle viden. De har egen sekretær med, agerer ikke som TD’er, men hvis 
de finder skader, skal de give den på dagen ansvarlige TD’er eller stævnejury besked.  
Claaus Skov: Det er for at samle info til at regulere reglementet. 
VIMR er ny klub i distriktet. Ligger mellem MØN, SYK og VOSK, har eksisteret i 10 år. Og ønsker nu 
igen efter flere års pause at blive medlem af DRF. Bor sammen med Folehave Hestepension, de har 
dejlige faciliteter, dog ikke ridehus i godkendte mål. 
 
Niels takker af og nedlægger hvervet som dirigent. 
Lisbet har en OPSANG: HUSK at være bedre til at melde til og fra til møderne. 
Tina Andersen synes, der skal sendes mail rundt til formændene. Lisbet: Det bliver lagt på 
hjemmesiden så klubberne må holde sig informeret dér. 
 
Lisbet takker for i aften – er lidt ked af, at der er spist for lidt. 
      

 

             Vi ses til næste møde d. 11. juni 2014 kl. 19 i NFRK 
        HUSK at melde til eller fra 


