
REFERAT AF D5 MØDE 30. MAJ 2007 

Ref: Birthe Jonasen Dirigent: Hans Herman Storm 

Tilstede: FRK-S, NORD, NFRK, RKL, SAR, STK, SYK, VOSK. 

 

2. Referat godkendt. 

3. Erindringspokaler er indkøbt, udleveres til næste år. Stevns og ØSR er flyttet til andet distrikt.  

FU foreslår 500 kr. i tilskud pr dommer til mesterskaberne. Beløbet gives for et år af gangen og 

revurderes fra år til år. 

Vi forventer udgifterne i 2007 vil blive: 

Pony/hest hold dressur:  6 x 500 kr.  3000 kr. 

Pony/hest indv. Dressur  3 x 500 kr.  1500 kr. 

Pony/hest Spring hold og indv. 4 x 500 kr.  2000 kr. 

Dommer og banebygger 

     6500 kr. 

Dækkener og plaketter                       16.000 kr. 

Udgift for Distriktet i 2007                       22.500 kr. 

Se videre under punkt 11. 

 

Med hensyn til rangliste point når der kun er to i klassen, kunne man måske slå klasser sammen. Se 

videre under punkt 4. 

Husk at sende resultaterne ind til Judy. Der er sket en fejl for en ponyrytter, fordi en klub ikke har 

sendt resultatet ind – det er synd for rytterne. 

Der blev delt en seddel rundt ang. tilmelding til Sjællandsmesterskaberne for ponydressur, den 

sættes også på hjemmesiden. Der blev spurgt, om det kunne gøres på en anden måde? Det skal 

overvejes. 

Husk at sørge for TD til C-stævner ellers er stævnet ikke lovligt. 

LSP har en ufarlig virus i stalden, så rytterne må gøre op med sig selv, om de vil møde op til 

holdmesterskaberne i weekenden. Man kunne jo lade være med at gå ind i staldene. 

Hippoaden langdistancestævnet i Knuthenborg er d. 9-10 juni. Kom og kig. Det er samme dag som 

distriktets store militarystævne, hvor Annelise stadig mangler masser af hjælpere. Ring til hende. 

 

4. Man kan ikke indberette til DRF, hvis man slår klasser sammen, så det forslag kan ikke bruges. S 

Så der vil stadig ikke blive givet ranglistepoint, hvis man starter en klasse med 2 ryttere. Dette skal 

drøftes igen på næste møde.  
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OUT er out. Find andre måder at lave klasser på, så vi åbner så meget som muligt. Der er stadig 

klubber der bruger OUT reglerne, selvom de blev afskaffet for flere år siden. Distriktsbestyrelsen 

besluttede faktisk i 2006, at man ville gå hjem og arbejde på at åbne klasserne op så meget som 

muligt. Flere klubber har lavet helt åbne klasser, og har ingen problemer med ”sløjferytterne”. 

5. Kassereren har meldt afbud. Indbetalingerne er ved at være på plads. 

6. Webmaster ej til stede. FU foreslår at hver klub betaler 300 kr. i 2008 til hjemmesiden. Måske 

kunne man skaffe en annoncør i stedet. Dette skal drøftes med Judy, hvordan vi får plads til disse 

annoncører. Vi vender tilbage til dette igen på næste møde. Der blev spurgt, hvordan andre 

distrikter betaler for deres hjemmeside? Det er meget forskelligt. Der var nogen, der syntes, vi 

brugte mange penge på hjemmesiden, og FRK-S syntes, at hjemmesiden trænger til modernisering. 

Send endelig ideer videre til Judy – hun er meget åben for ideer og forslag. 

7. Breddeudvalg. Der er kun Gabriella tilbage. Vi mangler folk i breddeudvalget, husk at sige det 

videre i klubberne. RBH skal til Vilhelmsborg med et kvadrillehold. Der er ikke andre hold i 

distriktet.  

8. Der er stille på kursusfronten lige nu. Vi har afholdt nogle store KPS kurser med 28 deltagere. De 

gamle ridemærker bliver ikke forældet de næste par år, så man behøver ikke fare af sted for at få 

KPS-kurset. 

Stævneprogramelkurset blev efterlyst igen. Birthe venter på flere melder sig. Det kræver, at hver 

person har sin egen computer med, hvor programmet er. Der er foreløbig 4 interesserede, hvilket 

ikke er nok til at sætte kurset op. 

9. Stævnekoordinator meldt afbud. 

Hvordan går det med vores nye regler for stævner? Det går godt, og det ser ud til at det giver lidt 

flere starter, når der ikke er så mange stævner. 

Hvordan går det med holdmesterskabet i FKR. De har fået ny bestyrelse, og Gabriella skal med som 

dommerføl, så vi regner med stævnet kører. 

10. Finn Mølbak var ikke blevet inviteret, så vi har stadig intet regnskab. Det skal fremlægges på 

næste møde i september. Claus kunne fortælle, at der var kommet display på tidtageranlægget. 

11. Forslaget om dommertilskud blev drøftet livligt. Både for og imod. Hvis ikke distriktet gør 

noget, ender det med at vores mesterskaber forsvinder, fordi de er for dyre at afholde. Flere syntes 

dog, det var mange penge at bruge på ikke så mange ryttere. Diskussionen endte med, at vi 

besluttede, at distriktet betaler for de dommere, der skal bruges ud over, dem der skulle være der i 

forvejen. Beslutning: En klub der afholder et dressurmesterskab får 500 kr. til 2 dommere og til et 

springmesterskab får klubben 500 kr. til en dommer.  

Der var 3 klubber VOSK, RKL, FRK-S som stemte i mod dette forslag. 

Det blev ligeledes drøftet, om holdmesterskaberne virkelig er holdmesterskaber. Ryttere låner 

ryttere fra andre klubber for at stille hold, så det med holdånden er ligesom forsvundet. Der blev 
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dog ikke taget stilling til dette – blot luftet synspunkter. Problemet er størst for de mindre klubber  

de har ikke ryttere nok til et hold. 

12. Vi mangler TD i distriktet. Gå hjem og se efter egnede emner. Det skal være erfarne stævnefolk 

med reglementet på rygraden og en god portion sund fornuft. TD er klubbens stævnerådgiver. De 

sørger for reglementet overholdes, at banerne er i orden, og at rytterne behandler deres heste 

ordentligt. Man bliver udpeget af distriktet til DRF og kommer så på kurser. Beslutning: På mødet 

blev Claus valgt som ny TD og Randi sørger for, det indberettes til DRF. Når han er indberettet, vil 

det blive lagt på distriktets hjemmeside. 

 

13. Der blev spurgt om en forretningsorden til distriktsbestyrelsen. Den står på DRF-siden – lidt 

svært at finde. 

Et spørgsmål var, om vi kunne lægge møderne andre stedet. Svaret er nej. Grunden er at Brændte 

Ege ligger nogenlunde midt i distriktet, så alle har lige langt at køre – næsten. 

 

  Nyt møde: 6. september kl. 19 på Brændte Ege. 

 

   God sommer Birthe 


