
Formandens beretning for 2018 i 2019. 
 
NORD har valgt at sige farvel til DRF og D5. 
LFHR har skiftet navn til LFH Rideklub 
Vi er 23 klubber i Distrikt 5. Antallet af medlemmer er ca. 2500. 
 
Mesterskaberne:  
Jeg går igen i år en stor bue uden om mesterskaberne. Og overlader det til Janne. 
Men jeg vil dog lige nævne, at de dækner, der manglede ved de individuelle mesterskaber i spring på 
Baunehøj er blevet uddelt til vinderne. 
Der skal ikke længere søges om dispensation til at lægge pony kategorierne sammen.  
1+2 eller 2+3. Det skal oplyse i propositionerne om klubben ønsker at slå kategorierne sammen. 
Dækner til mesterskaberne bliver samme gode kvalitet som sidste år fra Eldorado. DRF har netop givet 
tilsagn om, at vi kan købe til favorabel pris igen i år. 
 
E-stævner er nu justeret i forhold til inviterede klubber. Man må invitere 5 klubber. 
 
Nord-Vest Cuppen er på plads. DRF tager kontakt til de klubber, som skal afholde cuppen. 
NFRK har fået den tildelt. 
 
Vi har haft flere ryttere i D5, der har deltaget i nationale stævner. Det er dejligt, at vi har ryttere, der er så 
flittige og målbevidste, at de kan ride på landsplan. 
 
TD-fordelingen til de klubber, der ønsker at være med i den ordning, har Elisabeth Østergaard lavet og 
Niels har sat den på D5’s hjemmeside. 
 
Breddeudvalgene i dístrikterne nedlægges og erstattes af breddekonsulenter i DRF. Det vil Sasha 
fortælle mere om. 
 
Vi mangler stadig klubkonsulent og TD’ere. 
 
D-banedesigner kursus udbudt af DRF på begge sider af bæltet. 
 
Reglementsændringer og opdateringer er blevet struktureret så meget, at forslag bliver lavet så tidligt, at 
vi i distriktsudvalgsgruppen inviteres til møde om ændringerne i så god tid. Så reglementet rent faktisk 
kan være klar til årsskiftet. Men der kan sagtens opstå ændringer i løbet af året alligevel. Tjek 
reglementerne på DRF’s hjemmeside.  
 
Der er lavet en uddannelsesanalyse i DRF kan ses på hjemmesiden. Der har været en konsulent 
tilknyttet, som har kontaktet klubber og officials. For at finde ud af om de kurser DRF tilbød var gode nok.  
 
Repræsentantskabsmøde i DRF er d. 06-04-19 i Korsør.. Endnu engang vil jeg opfordre Jer til at deltage. 
Det er en god mulighed for at få DRF lidt tættere på. Der ligger allerede nu materiale klar på DRF’s 
hjemmeside til mødet. 
 
Ny Generalsekretær i DRF er Morten Rodtwitt. 
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