
REFERAT AT BESTYRELSESRÅDETS ÅRSMØDE 

11. MARTS 2009 
Tilstede: BELS, FKR, FKRS, FUKR, GSPR, MLR, MRK, NOR, NORD, NFRK, RKL, RBH, SAR, 

SGR, STK, STBR, SYK, VOSK, SOS.  AFBUD: KARI, LSP, NOR, NÆSR. 

2 Niels True fra SYK. 

3. referat fra sidste møde godkendt. 

4. Ranglistevindere fik pokaler og blomster. Navne findes på hjemmesiden. 

5.  C.C. Christiansen orienterede fra friluftsrådet. Hold øje med kommuneplanerne, om de har 

medtaget eller sløjfet ridestier i planen. Hvis du opdager noget, så ring til friluftsrådet, de er til for at 

hjælpe med sager. De har generalforsamling d. 16/3. Der er et skønt naturområde i 

Guldborgsundkommune: Nr. Vedby grusgrav, hvor man må gå, cykle og ride. Der er få statsskove i 

Storstrøms Amt (tidligere amt), men der er en dejlig rideskov Hannoverskoven, hvor alle er velkomne. 

Der er på landsplan diskussioner om ridning i naturen og i private skove. Det er forbudt, indtil man har 

fået lov – oftest ved at købe et ridekort. De koster fra 500-1200 kr, for privatskove må tage den pris de 

vil. Man vil gerne arbejde for et fælles ridekort på 700 kr, som skovejerne så kunne få hjælp til 

udbedringer fra denne pulje. Skovforeningen er lidt interesseret og Landboforeninger er meget 

interesseret. Men kommunen skal medinddrages i dette arbejde, for de skal etablere ridestier – og 

kommuner er ikke altid lige nemme at få i tale. 

Rideruteforeningerne rundt om i landet arbejder på ridestier rundt omkring lokalt, men alle kan være 

med til arbejde for at få en ridesti i ens eget lokalområde. Der sker meget på Sydfyn i øjeblikket, hvor 

man laver et stisystem over hele Fyn. Det koster 800 kr/år at ride på det. I Næstved snakkes der meget 

om Slagelsebanen, hvor Nordea har givet 36 mill. til en sti. Her er dog ikke medtænkt plads til ryttere. 

Cortselitzeskovene har et afmærket stisystem (med hestehov på træerne) i den sydlige del af skovene. 

Gavnø’s pris for at militarystævnet må bruge skoven er meget høj, men det kan man ikke blande sig i. 

Naturrytterforeningen er en meget aktiv forening mht. at få lavet ridestier rundt omkring. 

Hvis man vil i kontakt med C.C. ses hans tlfnr. og mail på distriktets hjemmeside. 

6. Formandens beretning findes særskilt på hjemmesiden – den blev godkendt. 

Nogle ville gerne lave en samlet bustur til repræsentantskabsmødet, fordi det er dyrt for en lille klub at 

sende folk af sted. Dette blev allerede foreslået sidste år, så det er en god ide, blot skal nogen tage 

initiativet til det. 

7. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer og i år var der slet ingen anmærkninger fra 

revisorerne. Flot klaret Helle!. 

8. Judy har haft PC problemer, så regnskabet for hjemmesiden kommer på næste møde. Husk den 

opdateres hver søndag kl. 12, og gode ideer modtages gerne. Vi venter stadig på DRF hjemmesiden. 



FU (fremover benævnt bestyrelsen ifølge DRF’s nye regler for distrikter) har besluttet, at hjemmeside 

regnskabet fremover skal ind i det almindelig regnskab og ikke længere føres selvstændigt af Judy. 

Der blev spurgt, om andre kunne opdatere siden, når Judy er på ferie. Ja, det kan man godt, man skal 

blot snakke med Judy om det. 

9. Randi Storm blev genvalgt som formand 

10. Birthe Jonasen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem 

11. Per Hansen og Hanne Thorsen blev genvalgt som suppleanter. 

12. Charlotte Hannibal og Ole Thorsen blev genvalgt som revisorer 

13. Karen Reinhold blev genvalgt som revisorsuppleant 

14. Militaryudvalget har brugt en del penge på at bygge et nyt flot vandspring i det åbne landskab, da 

Gavnø gods vil have 250 kr/rytter for at ride gennem skoven til det vandspring, der ligger derinde. Det 

er lige så mange penge som startgebyret, så det er umuligt at betale. Stævnet var et godt og velbesøgt 

med en flot dotering på 10.000 kr. til vinderen. Derudover blev der brugt 10.000 kr. til at betale for 

nogle ridser på de lånte Land Rovere, som Land Rover stiller til rådighed for stævnet. I år får de nogle 

ældre biler at køre i. Stævnet ligger 13-14. juni i år og hjælp er mere end meget velkommen. Da 

Baunehøj lukker, skal opstaldningen ske på Kasernen, og der er ikke plads nok, så hestene kommer ud 

rundt omkring i Næstved. Randi foreslog, de skulle kontakte Hans Herman ang. bokse. Randi sagde 

tak til Annelise og Johan for deres store og utrættelige arbejde med dette årlige stævne. 

15. Vi har tjent penge på kurser, og som vanligt er en del blevet aflyst. Sikkerhedskurset d. 22. april i 

år mangler stadig deltagere, og da det er et af DRF’s indsatsområder, kan vi varmt anbefale alle, både 

bestyrelser og ryttere at tage dette kursus. Basiskurset på tirsdag bliver til noget, der er dog masser af 

plads til flere. Der blev spurgt, om det stadig er obligatorisk at tage dette kursus. DRF er lidt valen om 

dette. Svaret er både nej og ja. Men Birthe sætter ikke dette kursus op mere, så kommer man til at 

mangle det fremover, skal man kontakte hende. Der blev fortsat med referatet fra udvalget om 

begrænsning af klubber, men der var ikke stemning for at tage det op før næste møde. Der var nogle, 

der synes, det var en dårlig ide med begrænsninger, og andre at det var en god – fordi det er de samme 

ryttere, vi ”slås” om i distriktet. Der kommer ikke flere ryttere, fordi der kommer en ny klub. Der 

kommer måske naturlige begrænsninger på klubberne, når den nye lov om hestehold træder i kraft. 

Lidt reklame for Fjord til Fjord stien, der strækker sig fra Avnø til Præstø, hvor man både rider på vej 

og i mellem marker – flere steder på ruten er der smukke steder. Brug den, så lodsejerne oplever, at det 

er værd at lægge jord til stier. Naturrytterforeningen har en tur på stisystemet d. 28/3 fra VOK se denne 

side: http://www.naturrytter.dk og Fjord til Fjord årsdagen er d. 21. juni. I vil få nærmere besked om 

denne dag fra Birthe i jeres mailbox. 

16. Dorthe bad alle om, at kigge datoerne efter, når de kom på hjemmesiden, så alt er korrekt. Der er 

18 C-dressur og 7 spring. Der er 35 rene D-stævner og 8 blandet. Mesterskaberne er på plads, datoer 

og steder findes på hjemmesiden. BELS vil meget gerne have hjælp til Sjællandsmesterskaberne d. 14-



16. august. Koordineringsgruppen kører godt nu, og der har ikke været problemer med distrikt 1, så det 

var Dorthe glad for. Hjertesuk: HUSK at medsende kontaktpersoners tlf/mail, når I ønsker stævner, og 

husk at indlevere propositioner senest 3-4 mdr. før. Husk at de skal rettes af Dorthe, inden I selv 

lægger det ud på klubportalen, da det er meget svært at rette derinde. Man er selv ansvarlig for at 

lægge tingene ud på de rigtige steder, så misforståelser undgås. Når prop. er godkendt sendes de også 

til Judy. Der blev spurgt, om man kunne få alle datoerne på D-stævner sendt ud, så man kunne se, hvor 

mange der ønskede samme weekender. Det vil give alt for meget arbejde for Dorthe, hvis klubberne så 

skifter datoer, det er bedre Dorthe koordinerer det hele, da hun har overblikket og ved, hvad der sker i 

DRF med B og C-stævner. Under menuen stævnekalender ligger en liste med alle årets stævner, samt 

en 3 mdr. stævnekalender. Per sagde, at rytterne synes, der er for lidt stævner. Der er måneder, hvor 

der slet ikke er nogen stævner, kunne vi ikke lave nogle der. Ønsker sendes til Dorthe, som så kigger 

på det. 

17. Gabriella havde sendt et brev pga. fravær. Det medtages: Hej Alle. Det har været et godt år for 

distrikt 5 bredderyttere. Til landsfinalen på Vilhelmsborg var vi repræsenteret i både ponygames og 

kvadrille. Der skal det fremhæves at vores meget dygtige kvadrillehold på i alt 9 personer og 8 

heste/ponyer gav så flot en opvisning, at det gav placering. Og ikke hvilken som helst placering: Med 

nr. 1 i mixkvadrille med 1104 point. Det var præcis 50 point mere end nr. 2, så det var en 

overbevisende sejr. Rytterne var fra RBH. I ponygames var vi også repræsenteret med 2 hold fra NOR 

og et fra BELS. Der blev også afholdt nogle ringridningsstævner, hvor distrikt 5 mester blev Ann 

Christina Nielsen på Kristianslyst Mille fra STK. I NOR lavede man en ugentlig breddeaften, hvor 

man skiftede mellem disciplinerne. Det håber jeg, andre klubber også vil prøve. Til årsmødet i DRF 

blev vi gjort opmærksomme på det stigende problem med for små ponyer med for store ryttere. Det er 

vi nødt til at sætte en stopper for. Det er ikke hestens tarv, der er blevet set på de seneste år, men 

mennesket selv. Og da vi åbnede for 3-ponyer, var det ikke for at ”alle” skulle ride lille Tulle, men for 

at den lille 4-årige Lise også kunne være med. Mange klubber har en lille maskotpony, som altid er 

blevet redet af mindste rytter, men det går ikke mere. Skal klubbens maskot med, bliver det uden 

rytter, hvis det overskrider ponyens tarv. De ryttere skal stoppes allerede ved kvalifikationsstævnerne, 

så de ikke får en kedelig oplevelse på Vilhelmsborg, hvor man nu vil slå hårdere ned på disse tilfælde. 

Der har været et utal af løse ender og jeg har ikke formået at samle dem. Håber en anden kan gøre det. 

Jeg fratræder som formand, og ønsker jer alt det bedste. Gabriella. 

Eva Iversholt fra NOR blev valgt som ny formand for breddeudvalget. Alle der har lyst til at være med 

til breddearbejdet er meget velkomne til at henvende sig. 

18. Tidtagerregnskabet har et overskud på 9989 kr. Finn var ikke til stede, så Claus fortalte, det var 

gået i stykker og skal laves. Et nyt med 3 porte vil koste mellem 30-35.000 kr. Helle påpegede, at 

distriktet på et tidligere årsmøde havde besluttet at bevilge pengene til et nyt anlæg, når det kom på 

tale at skifte det ud. Der blev spurgt, om man ikke kunne tage en højere pris, når andre distrikter lånte 



anlægget. Det kunne man overveje – der blev dog ikke besluttet noget om dette. Der blev spurgt, om vi 

ikke kunne få en til at sponsere et nyt anlæg mod at de fik en reklame sat på det, der var synlig til 

stævner. Det var en god ide, men der blev ikke gjort mere ved det. 

19. Kontingentet fastholdes med 10 kr./medlem. 

20. Ingen indkomne forslag 

21. Randi fremviste bladet Horse, hvor der er en god artikel om sikkerhed skrevet af Lisa Kjeldberg, 

der har været formand i distrikt 12 i mange år. Hun har fået DRF ærestegn. Hun vil gerne have, det 

første møde i rideklubben bliver positivt, og at alle de store ryttere, som er rollemodeller, bruger hjelm, 

når de rider – især når der bliver taget fotos af dem til blade. Hvis Andreas Helgstrand vises med 

ridehjelm i et blad har det en virkning på de ryttere, der ser op til ham. Alle fotos uden ridehjelm burde 

ikke trykkes – uanset hvilket navn der rider på billedet. Der var en, der foreslog, om det ikke også 

kunne gælde for Heste-nettet? At de ikke godtog billeder af ryttere uden hjelm. Man kunne jo prøve at 

foreslå dem det. 

Randi opfordrede til at alle klubber tænker meget over deres sikkerhedspolitik, for når det går galt med 

heste, går det rigtigt galt. 

Der blev spurgt, om undervisere ikke burde have førstehjælpskurser. Det er ikke et krav – men tag 

dem, de er gode at have, når der sker noget alvorligt. 

Judy vil gerne have indberettet stævneresultater så hurtigt som muligt. Gør det samtidig med at I 

indberetter til DRF. Husk: For at få point til ranglisten, så skal der have været mindst 3 i klassen og 

stævnet skal have foregået i D5. Sig det til jeres ryttere, de har svært ved at forstå, de har forskellige 

point i DRF og D5. 

Birthe sagde,  fremover bliver det sådan, at ranglisten skal være færdig senest 31/12 og lægges på 

hjemmesiden til gennemsyn indtil 15/1, hvorefter Birthe får navnene, der bliver graveret på pokalerne. 

Så husk at komme med indsigelser til listen inden 15/1-2010. 

Randi opfordrede afslutningsvis alle til at gennemlæse deres nye reglement, så mange misforståelser 

kan undgås på stævnepladsen og i klubben. 

Næste møde: tirsdag d. 9. juni på Brændte Ege 

 

   Referent: Birthe Jonasen 

 


