
REFERAT AF D5 MØDE 6. SEPTEMBER 2007 

 

Dirigent: Lisbeth  Referent: Birthe Jonasen 

Tilstede: BELS, FKR, GSPR, LSP, MARK, MLR, NOR, NFRK, RBH, SAR, VOSK. 

Afbud: FRKS og RKL. 

2. BELS mangler som ”tilstede# i sidste referat. Ellers godkendt. 

3. 27/10 er der halvvejsmøde i DRF 10-16.30. MØD OP - der skal diskuteres, hvad der skal ske 

med distrikterne. 

Der blev sendt fotos rundt fra militarystævnet – Annelise og Johan var meget glade og taknem-

melige for buketterne fra D5. Johan blev Danmarksmester - tillykke. 

Holdmesterskabet i LSP var vellykket. Individuel hos SYK var våd men god stemning. BELS indiv. 

dress. havde meget tunge baner. Landsfinalerne i bredde på Vilhelsmborg – RBH blev nr. 2 i 

kvadrille. Flot og tillykke. 

Der er udtaget 4 piger til Sjællandsmesterskabet: Julie, Nanna, Antonia og Klara Sofie. Det er et 

godt hold, og vi håber det bedste for dem. 

SAR har aflyst holdmesterskabet d. 22/9, der arbejdes på at få det andre steder hen. Se mere under 

pkt 8. 

Der er lavet et brugerråd for den nye skov i Nakskov. Der er en repræsentant for alle sportsgrene. 

Claus er blevet indstillet som TD’er og skal på kursus, før han må bruges. 

Husk: MAN SKAL HAVE TD TIL ALLE C-STÆVNER!!! 

 

4. VOK er den eneste klub, som endnu ikke har betalt kontingent. Meget flot alle sammen. 

5. Judy tilbød et nyhedsbrev, så man får en mail, når der kommer nyt på hjemmesiden. Mange tak 

for det. Send hende en mail, hvis du vil på listen.  

FU foreslår vi betaler 300 kr./klub til hjemmesiden i 2008, det blev vedtaget og Helle sætter det 

på regningen til klubberne. 

6. DRF er blevet kontaktet for at komme i gang med propositioner til breddestævner og Gabriella 

har talt med D4. NOR starter et breddeteam op i klubben. 

7. KPS blev aflyst i august, sandsynligvis pga. dårlig valgt tidspunkt. Klubspringdommer mangler 

mange deltagere, det aflyses sandsynligvis også – ærgerligt. Stævneprogramelkurset kræver 10 

deltagere, eller hvis man vil betale 1000 kr/deltager så kan vi nøjes med 6-7. 

Birthe skal ud at dømme små klubspringstævner for at komme videre med klubspringdommer-

uddannelsen, så I må gerne sige til, hvis I har brug for en ”dommer” (tlf. 56712755). 

8. Der er en klub, der har meldt tilbage på vores stævneregler, som er på prøve i år. Andre 

kommentarer er kommet mundtligt og alle er positive. Antallet er godt (2 klubstævner pr. klub), og 
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Dorthe har fået distriktets opbakning til selv at vurdere flere stævner til enkelte klubber. Vi stoler på 

og har tillid til at hun er retfærdig og upartisk, og i tvivlstilfælde inddrages FU. 

Vi diskuterede Ring og Rid. Det tæller som et stævne, men er jo mindre, da det kun er en hverdag. 

Skal det tælle som et halvt klubstævne? Der blev ikke besluttet noget, men FU tager det med, når de 

reviderer stævnereglerne. Vi skal også revidere udklasningsreglerne, for alt tæller. Har man redet 

for en uddannet dommer tæller det. Klubber der inviterer 4 andre klubber skal ikke koordineres, 

men udklasningen gælder. 

Datoen for stævneønsker er flyttet til d. 15/9. Både C og D stævner. Skriv gerne ønsker 

på hvilke distriktsmesterskaber I vil have (også gerne Næstved Storcenter Cup, Kraft Cup og DSA). 

Der er en del springstævner, der blev aflyst i år, så vi skal nok ikke have flere i 2008 end de 11, vi 

har i år. Hvis man ønsker flere end de 2 klubstævner man må få, så skriv det på ønskesedlen, så 

afgør Dorthe, om det er muligt. 

TAG JER SAMMEN MED DE PROPOSITIONER. Senest 3 mdr. før stævnet skal de være hos 

Dorthe. Husk at melde aflysninger både til Dorthe og Judy. Husk at sørge for en opdateret liste til 

både Dorthe og hjemmesiden, så Dorthe ved, hvem hun skal kontakte, når stævnerne skal 

koordineres. 

Vi har regler for C-stævner i D5. Skal vi revidere dem? Kig på dem og tag kommentarer med til 

decembermødet. FU kigger på dem og fremlægger evt. ændringsforslag. 

Der er nogle doteringsregler for D-stævner. Citat: ”Der må kun være doteringer ved klubstævner 

såfremt stævnet kun er åbent for eget distrikt. Hvis klubstævnet er åbent for mere end et distrikt, må 

der kun gives sløjfer og evt. ærespræmier”. 

Husk at inviterer man 9 klubber til et D-stævne skal der være banebygger og stævnet skal 

koordineres hos Dorthe. 

Næstved Storcenter Cup fortsætter i 2008 med samme pengepræmier. 3 afd. Et på Lolland, Falster 

og finale på Baunehøj. 

Holdmesterskabet i spring i Fakse blev flyttet til SAR, men de aflyser også. Dorthe arbejder på at få 

det på Baunehøj. En helt ny løsning dukkede dog op i diskussionen – Fakse tager stævnet alligevel. 

Så sig til jeres ryttere at der er holdmesterskab i spring i FKR d. 20-21 oktober. 

Mange tak for det Fakse og held og lykke med stævnet. 

10. Per (VOSK) foreslog at sværhedsgrad 4, 5 og 6 får samme point som grad 3. 

Det blev vedtaget og træder i kraft januar 2008. 

I DRF får man point, når der er to starter i en klasse, men det gør vi ikke i D5. 

Det blev besluttet at man får point ved 2 starter i en klasse – træder i kraft januar 2008. 
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11. Tidtageranlæggets regnskab blev fremlagt og godkendt efter nogle uddybende kommentarer. 

Det har fået display, så lejeprisen er sat op. Man skal huske at booke anlægget i god tid, da andre 

distrikter gerne vil leje det. 

Husk at rengøre anlægget, inden det afleveres til Finn og det skal ske senest 3 dage efter stævnet. 

Det blev besluttet at hvis man ikke rengør anlægget koster det 300 kr i gebyr. Hvis man 

afleverer anlægget senere end 3 dage efter stævnet koster det 100 kr/dag. 

EVT. Claus foreslog at vi til næste år samlede både hold og individuelle mesterskaber på én 

weekend, så vi ikke render ind i de problemer, vi har haft i år. Det var en god ide, synes 

forsamlingen, så Dorthe kigger på det, når stævneønskerne kommer frem. Hun kan så se, hvem der 

ønsker mesterskaberne og kan fordele eller samle alt efter, hvor mange der vil have dem. 

På decembermødet skal vi beslutte hvad mesterskaberne skal gå i (LC, LB osv.). 

 

Vi ses d. 3. december kl. 19 på Brændte Ege til gløgg og æbleskiver. 

Venlig hilsen Birthe 


