
Formandens beretning for 2020 og 2021 i 2021.

Beretningen omhandler både 2020 og 2021 for at skabe lidt kontinuitet for begge år. Og for at vi
forhåbentlig kan lægge Corona perioden bag os.

Ranglistevinderne:
Pony spring: Emilie Hyldgaard Jacobsen SAR
Hest spring: Cecilie May Lauridsen NSPR
Pony dressur: Victoria Dorthea munk SAR
Hest dressur: Nathalie Hansen LSP

Mesterskaberne:
Ingen mesterskaber i 2020 og 2021
Der er brugt rigtig mange penge på dækner og broderinger i 2021. Fundet en lokal til broderinger

Maglebjerg Sportsrideklub / MAS og Vilhelmsdal Sportsrideklub / VIL er ny klub i D5. Bydes velkommen
Vi er 24 klubber i Distrikt 5. Antallet af medlemmer er ca. 2500.

Vi har haft ryttere i D5, der har deltaget i nationale og internationale stævner. Det er dejligt, at vi har
ryttere, der er så flittige og målbevidste, at de kan ride på landsplan.

“Aktive sammen hver for sig”
DRF samlede ind til fordel for klubberne. klubber kunne ansøge om en pose penge max 30.000 kr.
DRF havde valgt at beløbet skulle være noget højere og til færre klubber. I 2020 blev pengene fordelt
ligeligt mellem distrikterne.
LSP, VAS, NFRK og KLIK havde ansøgt om penge.
DRF udvalgte LSP. LSP ansøgte om hjælp til bord-bænkesæt og mobilt vandingsanlæg. De fik penge til
mobilt vandingsanlæg.

Der har været nogle Herpes tilfælde, der har lukket stævner og sat opstaldningssteder i karantæne.

Zibra Sport: Man kan lave aftale om direkte streaming fra stævner i klubberne.
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Orientering fra DRF:

VM2022 turnering på distriktsplan.

Der må ikke lægges klasser ind til et D-stævne, der afvikles højere end sv.grad 3 – uanset om
de kalder dem træning, kursus el. noget helt tredje.
Samme gælder også ved E-stævner, hvor øvre grænse selvfølgelig er sværhedsgrad 0.

Hvis en klub vil afvikle ”rid for dommer”, programtræning (ligesom banetræning i spring) og
bruge Go!, må de oprette den begivenhed i et andet sæt propositioner.

Det skal så oprettes som et E-stævne, men skal tydeligt navngives på en måde, så det ikke
hedder noget med stævne eller klasser, men fx som programtræning eller kursus.

I og med det ikke er konkurrence, bortfalder den gældende regel for E-stævner om sv.grad og
antal inviterede klubber.
I dette ekstra sæt prop. er der altså på ingen måde tale om et stævne, men en slags kursus.

RØSK og Haslev Rideklub er gået sammen og blevet til Haslev Rideklub. RØSK nedlægges.

DRF udbyder en del officials kurser her i efteråret.

Der er nedsat en arbejdsgruppe i DISU - DRF regi, der skal se på fordelingen af distriktsgrænser i forhold
til stævner, TD om de er til stede eller ikke ved stævner, at måden at afholde stævner på bliver mere
ensartet. Generelt at der bliver mere ensartethed i distrikterne ud i landet.

Der er sendt mail ud til alle klubber om ansøgning af B-stævner. Fristen er 10-10-21.

Jeg har sendt dagsordenen på mail i år som nyt tiltag.
?? kan jeg lave gruppen kun med formænd, og I videresender indkaldelsen til dist.rep. Der er ind imellem
noget info fra DRF, som jeg gerne vil sende formændene.



Tak til Hanne og Ole

Hanne, du har været med rigtig mange år i D5, du er TD, du er dressurdommer.
Og ikke mindst en god støtte og med en stor viden i forhold til reglementet. Og den kæmpe erfaring du
har kunnet øse ud af. Og som vi andre har kunnet støtte og læne os op af.
Går jeg tilbage i referatet 2006 på D5’s hjemmeside, har du været med og sikkert også kommet ind meget
tidligere. Kan du selv huske, hvornår du kom med ?
1000 tak for din indsats i distriktet.

Ole har været nok med i lige så mange år. i referatet fra 2006 står at revisorerne genvælges, dog ikke
hvem. Men i referatet fra 2007 er der sat navn på - Hannibal og Ole fortsætter.
Ole har gennem årene haft den lidt mere tilbagetrukne rolle, men har sammen med Hannibal været
Helles faste regnskabs støtte.
Hvornår er Ole kommet ind i D5.
1000 tak til Ole også.


