
 Referat af Dist.rådsmøde d. 28. juni 2017 
 
Mødt: SYK, SYR, LFHR, STBR, BRN, VOSK, KLIK, NFRK, 
Ej mødt: FUKR, VIMR, LSP, NOR, NORD, NSPR, ØLR, MØN, RKL, FKR, SGR, RØSK, SAR, 
BELS, FRKS, MLR, 
 

1. Valg af dirigent. 
Niels True 

2. Valg af referent. 
Mathilde Hansen VOSK 

3. Opråb af klubber. 
Se ovenfor. 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

5. Orientering fra forretningsudvalget. 
LFHR har oplevet, at ryttere starter fra deres klub uden at være medlem. Disse ryttere er nu 
udelukket medlemskab af klubben fremover. Klubberne skal fortsat være opmærksom på dette. 
VOSK har indstillet 2 pers. Line Cramer og Mie Schoman til TD aspiranter. Og Peter Brinch til 
klubkonsulent. 
DRF Rep.møde d. 21. april: 
Den nye kontingent struktur blev vedtaget. 
Nye regler for ponymåling blev ikke vedtaget. 
DRF 100 års jubilæumsbog er givet til hver klub. De klubber, der ikke mødte op ved Rep.mødet 
får den af Lisbet Tetsche. 

6. Orientering fra DRF. 
Ny generalsekretær Jacob Guldmann. 
I forbindelse med 100 året er der åben rideklub d. 26. aug. BELS og VASK har meldt ind og evt. 
LFHR. D. 23. juli flager alle klubber for 100 året. 
Alle kan nu købe licens uden ryttermærker og klar-parat-start kursus. 

7. Orientering fra kassereren. 
Alle klubber har betalt undtagen LSP. 

8. Orientering fra hjemmesiden. 
Nye stævnedatoer kommer snart på hjemmesiden. Niels opdaterer løbende. 

9. Orientering fra breddeudvalget. 
Der har lige været landsfinaler. Fremover kommer det til at være landsdelsfinaler.  
NSPR var eneste klub, der startede til landsfinalerne og vandt igen i år kvadrillen. 
Ingen breddeaktiviteter er planlagt indtil videre. 
TREC Bredde udgår, så der kun er TREC Sport. 

10. Orientering fra stævnekoordinatoren.  
Kontakt Janne i god tid, hvis der er problemer vedr. stævnerne. Tjek hurtigst muligt om der er 
fejl el. lign. problemer med stævnerne. 
Der er mange stævner i kvartal 4 og 1. 



Ros til klubberne for at overholde tidsfristerne. Derfor rykkes tidsfristen 1 måned. 
Der er aflyst en del stævner i foråret, det er rigtig ærgerligt. Skyldes for få tilmeldinger. 

11. Evt. 
Der klages over Event og LIve 2. 
HUSK: Der skal være stævnejury til både D- og C-stævner. Skal være offentlig tilgængelig på 
stævnedagen. 
C-stævner: TD’eren vælger juryen. D-stævner: Klubben vælger juryen. 
LFHR ønsker, vi er fælles om at tjekke op på, om rytterne er medlem af den klub de angiver at 
starte for. 
 
 
 

Vi ses til mødet d. 14. nov. 2017 på Brændte Ege. 
  
 

  
  
 


