
REFERAT AF DISTRIKTSMØDE 3. DECEMBER 2007 

Referent: Birthe Jonasen    Dirigent: Lisbeth Tetsche 

Tilstede: BELS, FKR, FKRS, LSP, MARK, MLR, NOR, NORD, NFRK, RKL, RBH, SAR, STBR, 

STK, SYK, VOSK. 

3. SYK var tilstede på sidste møde. STBR havde meldt afbud. 

Johan Iversen vandt DM på Skårup Overgård. Stævnet på BELS var et vellykket stævne trods en 

enkelt meget tung bane. På side 2 linie 5: ”Har man redet for en uddannet dommer….” slettes, da 

oplysningen ikke er korrekt. S. 2 linie 22: Der skal tilføjes ”autoriseret banebygger”. 

4. Lisbeth og Randi har været til formandsmøde på Fyn, hvilket var en givende og spændende 

oplevelse, hvor man hører, hvad der rører sig lige fra nord til syd og fra øst til vest. 

Birthe og Randi var til Halvvejsmøde. Der var kun mødt 2 klubber op fra distrikt 5 – det er ikke ret 

mange ud af 25. På mødet diskuterede man bl.a. distrikternes sammenlægning, hvor alle distrikter er 

i mod sammenlægningen pga. af de mange klubber det ville blive til og de store afstande, der skal 

køres til ved møder. Der er blevet ansat en jurist, som opfordrede alle klubber til at sige til deres 

ryttere, at de skal læse reglementet inden de starter stævner. Hun ville også gerne henstille til, at 

man respekterede afgørelserne fra DRF. Jens Trabjerg fortalte om det store World Cup stævne i 

Odense, og vi så hallerne, hvor det skulle foregå. Der blev fortalt om det nye website til klubber og 

til børn og unge (My Horze). DRF vil gerne have at TD’ere fremover bliver mere til rådgivere eller 

konsulenter for klubberne under tilrettelæggelse af stævner, så klubber får en støtte.  

Man kan læse mere om mødets indhold i referatet fra Birthe.  

FU vil næste år kigge på vores uddannelser i D5. Rikke Lund er lige blevet ny dressurdommer. 

Gå hjem i klubben og se efter, om der ikke går nogen rundt og er emner for TD’er, dommer eller 

banebygger. 

5. Kontoen har 106.000 kr. Helle kigger efter et nyt regnskabsprogram. DRF er ved at undersøge, 

hvad Economic koster for distrikterne. VIG foreningsprogram er godt og gratis. 

RBH synes at foreningspakken er god.  

6. Judy vil undersøge, hvad vi skal give for IT-løsningen fra foreningspakken, for vores hjemmeside 

trænger til modernisering. Nyhedsbrevet er blevet forsinket, da Judy har været syg i mere end en 

måned. Ranglisten er der fejl i, den bliver rettet hurtigst muligt. Man får en indsigelsesfrist til d. 22. 

december, hvor man kan komme med rettelser til ranglisten.  

HUSK FOTOS TIL HJEMMESIDEN AF ALLE VINDERE!!! Så bliver den mere interessant og 

vedkommende at kigge på. Sørg for at der er navn på hest og rytter, når du sender fotos til 

hjemmesiden. 



 2

7. Breddeudvalget holder ringridning på STK på søndag, der er dog ikke ret mange tilmeldt. De 

mangler klubber til breddestævner. Baunehøj vil gerne holder kvadrille. BELS vil gerne lave 

ponylege og NOR meldte sig også som interesserede. 

8. Der er blevet aflyst 7 kurser i år. Det er rigtigt ærgerligt, vi ikke kan holde vore kurser i gang. 

Kursusplanen sendes ud til alle distrikter på Sjælland, så der burde være mange, der ved, vi holder 

kurserne. Måske kan man hænge kursusplanen op i klubberne, så flere ryttere kan se den. 

9. Første kvartal af stævneplanlægningen er færdig, resten skal gøres færdig på lørdag. Det har 

været svært at få stævnerne koordineret fordi DRF flytter rundt på landsstævnerne. 

HUSK AT GIVE BESKED OM ADR. ÆNDRINGER OG KONTAKTNAVNE (tlf og mail) til 

Dorthe. Det er helt galt med stævneønsker i efteråret 2008. 10 klubber har ønsket stævner på de 

samme 3 weekender – det kan ikke lade sig gøre, så nogen kommer til at flytte weekend. 

Vi drøftede E-stævner – godt og skidt. Hvad gør man med den manglende underskrift? Man får den, 

når folk melder sig i sekretariatet før start. Dorthe ved, det skal drøftes på stævnekoordinerings-

mødet, så vi hører mere om det senere. 

10. Standard for C-stævner i D5 blev drøftet livligt. Baggrunden var, at man ville tiltrække flere 

ryttere nordfra, så de ikke troede, de skulle ride på en pløjemark. Hanne Brebøl laver en revision til 

FU, og alle andre interesserede er ligeledes meget velkomne til at komme med forslag og 

kommentarer til FU, der vil lave et færdig oplæg til næste møde i 2008. Frist til FU er 20. december 

– send det til Randi. 

11. Reglerne fik nogle enkelte rettelser og blev godkendt.  

12. Distriktsmesterskaberne: Spring hold h og p skal gå i LB (det kræver ikke dispensationer). 

Resten skal være som i 2007.  

Hvem vil lægge hus til: Kraft Cup dressur, DSA spring og dressur i 08? Hvem har lyst til at afholde 

Sjællandsmesterskaber for pony dressur individuel og hold i 08?  

13. Vi har fået en ny TD – Claus Skov. FU vil tage fat i det med TD’ere i 08. Hvis ikke det står på 

propositionerne til C-stævnerne, så vil klubben blive kontaktet af FU. Det skal fremgå af 

programmet, hvem der er TD. 

DER SKAL VÆRE TD TIL ALLE C-STÆVNER I D5 FREMOVER. 

14. Der blev stillet et spørgsmål til 4-års klasser. Må man ride uden sporer? Ja, det må man godt, 

men sørg for at det står på kritikken, så dommeren ved, det er en 4-års, de skal dømme, så undgår 

man diskvalifikation. 

Mødedatoer i 2008: 11. marts  Hotel Falster 

  11. juni  Brændte Ege 

  11. september Brændte Ege 

  8. december  Brændte Ege  (gløgg og æbleskiver) 

 Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår.   Birthe Jonasen 


