
DISTRIKT 5 MØDE 11.JUNI 2008 

 

Tilstede: BELS, FUKR, GSPR, NOR, NFRK, RKL, RBH, SAR, STK, SYK, VOSK 

Dirigent: Niels True Referent: Birthe Jonasen 

3. Pia Stiller er vores nye klubkonsulent. Hun præsenterede sig og opfordrede alle klubberne til at 

bruge hende så meget som muligt. Tlf. og mail står på D5 og DRF nettet. Pia bad om, at alle 

klubberne retter deres nye bestyrelsesnavn på Intersport og D5 siden, da det ellers er svært at finde 

folk, man skal tale med. 

Det blev foreslået fra RKL, at der kom til at stå på hjemmesiden, hvem man skal henvende sig til i 

distriktet, når man er helt ny bestyrelse. 

4. Formandens beretning er sat på hjemmesiden særskilt. Der kan man læse de ændringer/rettelser 

til formandens beretning i årsmødereferatet. 

5. FU tager et møde med alle TD i distriktet, og får planlagt stævnerne og talt om stævnestandarden. 

Husk at der skal stå TD i propositionerne fremover. 

Der bliver lavet en udtagelse til Sjællandsmesterskabet for pony dressur seneste tilmelding 1. juli. 

Se hjemmesiden for nærmere info. 

Alle heste skal ansvarsforsikres fra 1. juli 2008. Ring til dit forsikringsselskab og spørg om din hest 

er dækket af din indboforsikring. Der er store forskelle mellem selskaberne.  

Formandsmødet (alle distriktsformænd) vil i gang med en ensretning af D-stævner, da de er meget 

forskellige rundt om i landet. De er ment som forberedelse til C-stævner. Der er nedsat et udvalg, 

der skal kigge på det og komme med forslag. 

Holdmesterskabet i dressur blev vundet af: Pony NFRK Hest SAR 

6. Der mangler 9 klubber at betale kontingent til D5 endnu. Helle har svært ved at finde de rigtige 

folk at sende regning til, så hun vil også meget gerne have man får rettet på Infosport og D5 siden. 

7. Hvad sker der med vores hjemmeside? Vi blev enige om at vente på, at DRF får udarbejdet siden 

til distrikter, før vi ændrer på den.  

8. Vi mangler folk til breddeudvalget – egt. har vi ikke noget breddeudvalg, da det kræver mere end 

en formand. Så gå hjem og se efter emner i jeres klub. 

9. Stævneprogramelkurset er flyttet til lørdag d. 23/8. Det kræver egen PC med stævneprogrammet 

lagt ind INDEN kurset. Prisen er max 1000 kr. som mindskes med stigende antal deltagere. 

Man må gerne tilmelde sig nu til Birthe. 

10. Husk at sende propositioner til Dorthe i god tid – senest 3 mdr. før. Nogle klubber synes, der går 

for lang tid med at få dem godkendt. Der var også nogen, der havde problemer med dobbeltstævner 

og høje doteringer, som gjorde at de ingen tilmeldinger fik. Det blev forklaret at det skyldes, at vi 
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har fået 4 nye klubber i år, som allerede havde deres stævner planlagt, så vi har valgt at lade dem 

beholde datoerne. Dette vil blive rettet til næste år. 

En klub foreslog, at man kiggede på afstanden mellem klubber, således at der kunne være samme 

slags stævne på Sjælland og Lolland samme weekend. Det ser Dorthe allerede på, når hun tildeler 

de ønskede stævner. Claus NFRK spurgte, om antallet af C-stævner blev sat op, når vi havde fået 

flere klubber i distriktet. Det bliver drøftet med Dorthe og taget op på næste møde. HUSK 

STÆVNEØNSKER SKAL VÆRE HOS DORTHE SENEST 15. SEPTEMBER 2008. Det er 

vigtigt man skriver en kontaktperson på, så Dorthe kan få fat i klubben, når der skal laves 

ændringer. Det er også en rigtig god ide, at lave alternative datoer, så planlægningen bliver 

nemmere. Husk at læse reglerne om stævner i distriktet på hjemmesiden – samt læse 

stævnestandarden.  

Man må lave alle de små stævner man vil uden koordinering, når blot der ikke inviteres mere end 4 

klubber. Hvis man kalder det noget andet end D-stævner, tæller det ikke i point. 

Klubberne har svært ved at finde TD, banebyggere og springdommere. Der var en banebygger i 

RKL, men hun har ikke de sidste opdateringer, kan der blive lavet det? Vil FU give tilskud til 

uddannelse af banebyggere og dommere? FU kigger på det. 

11. Stævnestandarden blev GODKENDT enstemmigt. Kan man ikke leve op til sidstnævnte, skal 

der søges dispensation hos formanden. Denne skal være skriftlig og når den bliver givet skal den 

hænge synligt i rideklubben. Husk at få resultaterne offentliggjort så hurtigt som muligt, så rytterne 

kan følge med. VOSK vil gerne have det med i stævnestandarden, næste gang den skal revideres. 

Der var et udbredt ønske om at lave præmieuddeling til hest. Det er flottere. Fx Næstved Storcenter 

Cup havde det i nogle afdelinger, men ikke i andre, hvilket var synd. 

12. EVT. Claus NFRK efterlyste udtagelse til Sjællandsmesterskabet spring pony. Hvem vil stå for 

det. Claus vil ikke, da han ikke har følt sig ordentlig behandlet.  

Husk at sende de forskellige forslag I har ind til FU (fx det med støtte til official efteruddannelse), 

så vi kan få dem drøftet og taget op på næste møde. 

 

 Næste møde d. 11. september  kl. 19 Brændte Ege 


