
  Punkt til bestyrelsesmøde i distrikt 5. 

Jeg vil gerne fremsætte følgende punkt til beslutning på distriktsmøde d.22 juni 2016 

Ændringsforslag til udvidelse af  klubber til deltagelse ved E stævner. 

E stævner har vist sig at være meget attraktive for især de mindre rideklubber under Dansk Ride forbund. 

Som klub får vi ofte henvendelser fra især de yngre ryttere om deltagelse ved stævner.  

Grunden til at mange gerne vil deltage i E stævner er, at der blandt andet er klasser med trækker, samt 

oplæsning af program. I dressur er der placering efter Dansk Ride forbunds regler. Dernæst er det et godt 

stævne at være nybegynder i.  

Som formand for en rideklub mener jeg, det vigtigt at vi bakker op om de yngste ryttere, da det er her de 

skal få deres gode oplevelser idenfor hestesporten. Vi skal støtte og lære de små nye hvordan stævner 

foregår og hvilke regler samt sociale spilleregler der er i klub regi. Det at være til stævne i en fremmed klub 

giver de første gange lidt ekstra nerver på og dette skal vi som klubber anerkende og vejlede bedst muligt i.  

Jeg mener at der kun er fordele ved at udvide fra 3 til 5 klubber. Både for den arrangerende klub som stævne 

arrangør samt for klubbens ekstra fortjeneste ved salg af mad og drikke.  

Jeg er af den overbevisning at udvidelsen ikke vil have konsekvenser for andre stævner som C – D, da 

equipager med gode oplevelser eller højt niveau vil tilmelde sig disse under alle omstændigheder, som de 

har gjort indtil nu. 

Vi skal alle huske på at vi er underlagt Dansk Ride forbund og følge deres retningslinier. Både 

distriksudvalget samt de enkelte klubber har et særligt ansvar for viderbringe de ambitioner Dansk 

Rideforbund har vedtaget. Ligeledes er det vores ansvar at formidle den fremtidige plan indenfor Dansk 

Ridesport, som blandt andet lægger meget fokus på de unge ryttere, rideskoler, samt breddeaktiviteter.  

Som det kan læses eller kunne høres fra DIF, så er der generelt et faldene antal af medlemmer i 

foreningslivet. Især hos børn og unge kan denne udvikling læses og med flere baggrunde herfor. Derfor har 

vi mindre rideklubber og rideskoler en særlig interesse i at tilbyde aktiviteter og stævner som flere har 

mulighed for at deltage i, for på den lange bane at kunne være med til at udvikle talenter indenfor 

hestesporten.  

Vi håber på at dette ændringsforslag kan få den nødvendige opbakning til distriksudvalgsmøde d. 22 juni 

2016. 

Forslag som følger:  

E-stævner: 

Man må max. inviterer 5 klubber og derunder. Stævnet skal ikke koordineres hos stævnekoordinatoren og 

tæller ikke med som et af de to klubstævner man må afholde pr. sæson. Der må ikke arrangeres E-stævner, 

hvor der allerede er planlagt D-stævne i samme disciplin syd for strømmen og nord for strømmen .Møns 

Sportsrideklub medregnes som tilhørende nord for strømmen.  

  Med venlig Hilsen 

 



  Britt Carlsen, Formand LFH Rideklub. 


