
DISTRIKTSRÅDSMØDE D. 17/9-09 

Tilstede: BELS, FKR, FUKR, LSP, MLR, NOR, NFRK, SAR, SOS, SYK, VOSK. 

Afbud: GSPR,STK og FRKS 

1. Niels True   2. Birthe Jonasen 

3. Referat godkendt 

4. Slagelsebanen er kommet til at hedde Fodsporet, og der kommer ridesti med ved siden af asfalten. 

Det er Skov- og Naturstyrelsen der ejer banen nu. Garderhusarerne vil også gerne bruge banen. 

Kristian (klubchef DRF) er meget aktiv omkring dette projekt.  

Det er vigtigt at gøre et stykke arbejde i sin egen kommune (bl.a. Grønt råd) for at få flere stier. Der er 

stier i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner. Friluftsrådet støtter de grønne råds arbejde. 

Der er nedsat en stigruppe i Friluftsrådet i Fehmernbælt området, der dækker DK og Tyskland for at 

skabe ridestier der. LAG er positive med tilskud til ridestier. Naturrytterforeningen er aktiv ridestier 

omkring Næstved og laver Stjerneridtet.  

Det er nu man skal melde sig til folkeoplysningsudvalget, hvis man vil have indflydelse, for de skal 

skiftes ud. Det er dem der står for uddeling af tilskud til klubberne. 

 

5. Der er kommet to udmeldelser af klubber i distriktet, den ene en eksklusion af SUSÅ Rideklub og 

den anden Stokkemarkegård. Grunden til udmeldelsen kendes ikke. Eksklusionen skyldes at klubben 

ikke har overholdt en aftale med DRF, om at ejeren af stedet er udelukket fra stedet, da han er dømt for 

blufærdighedskrænkelse. Man kan læse mere på Rideforbundets hjemmeside. 

Klubpakken er kommet, hvor der endnu en gang opfordres til at I får indhentet børneattester på alle de 

frivillige, der går sammen med børnene – dvs. ikke kun underviserne. 

Der er 15 deltagere på den nye ridepædagoguddannelse i Nykøbing og Tina Andersen er ansat til 

ridedelen. Man vil starte det samme op i Kolding i 2010. 

Kimi Nielsen er optaget som medlem i dressurudvalget – Vibeke Kjellerup har trukket sig. 

Sally Schlichting er trådt ud af militaryudvalg – en ny ej fundet. 

Der kommer et helt nyt reglement. 

Hvad synes Klubberne om de to bøger om hestehold, der er sendt ud med klubpakken? Der er ingen 

priser i, de kommer på et regneark på hjemmesiden i løbet af efteråret. 

Der kommer ingen hjemmesider til distrikter. Distrikterne kan gå sammen og få lavet noget. SAR’s 

side koster 13.000 kr. at få lavet og 2500 kr. pr år. Der skal være en fast person i klubben, som får lov 

at sende ting til hjemmesiden, omkring stævner, resultater og lign. Alle andre ting skal gennem en i 

bestyrelsen, så vi holder lidt styr på, hvad der kommer på siden. Stort set som vi gør det i dag. 

Bestyrelsen taler med Judy om det. 

Springudvalget arbejder på at indføre nogle DRF mesterskaber i LB, LA, MB, MB for hest og pony. 

Der skal laves kvalifikationer i distrikterne, som distrikterne selv skal stå for. Det skal være klasser, 



der udskrives ved alm. distriktsstævner. Mesterskaberne skal afholdes i august. Der er planer om at 

graduere klasserne i 3 stjerner, hvor en stjerne er det letteste indenfor klassen og 3 er den sværeste. 

Mesterskabet går naturligvis i 3 stjerner. Kravene er bl.a. at rytteren ikke må have været placeret i 

klassen over den de starter i. DRF stævneplanen vedtages d. 8/11. 

Military, volticering og distancestævner skal have godkendt deres propositioner hos DRF. 

D-licens i D5? Er det noget vi skal arbejde videre med? 

Halvvejsmøde d. 31/10 i Fredericia. Rep.mødet i 2010 bliver i Kolding. 

Så er der kommet et godt tilbud om et førstehjælpskursus, hvis man er interesseret, sætter jeg det gerne 

op i distriktet. Deltagerpriser bliver 700/800 kr. pr. person alt afhængig af antal deltagere og forplejning. 

Det står til 3 timers varighed.  

 

6. Bestyrelsen har fået en henvendelse om at dispensere fra reglerne i pony dressur, om at man må ride 

to ponyer. Det må man i spring, men ikke dressur. Bestyrelsen ønsker ikke at dispensere fra reglerne. 

Rigmor i DRF havde ellers givet lov til det. 

Judy stopper som webmaster ved årsskiftet. Vi skal have fundet en ny. Forslag sendes til Birthe inden 

næste møde. 

Datoerne for næste års møder? 9/3       16/6            16/9            6/12 

 

7. Der er flg. klubber som endnu ikke har betalt kontingent: 

            Maribo, Møn, Skovlundegård og VOK.     Vi har 110.239 kr stående på kontoen. 

8. intet 

9. Der er lidt stille i breddeudvalget, men Eva vil gerne være flere – så har du lyst ring til Eva. 

Vi kunne overveje at tage penge for at leje ponygamestingene ud. Hvis Eva mangler noget, kommer 

hun med et budget, som bestyrelsen kan tage stilling til, så hun får nogle midler at gøre med. 

Der er en breddedag sidste weekend i oktober. 

10. Ingen kommentarer i dag 

11. Der er 12 klubber, der har valgt C-stævner. 15 dressur og 8 spring. 

      Der er 20 klubber, der har valgt D-stævner     50 stk 

Dorthe skal til møde på mandag om fordelingen af stævner i første kvartal 2010. De ligger klar 

omkring midt oktober. Alm. Brand har ikke besluttet sig til, om de vil sponsere SJmesterskabet næste 

år. Næstved Storcenter Cup er aflyst næste år, de synes, der var for få starter og for lidt reklame. Det 

koster 5.000-10.000 kr. at sponsere. 

Stævnereglerne skal revideres på decembermødet, datoerne skal rettet til – (det gør Birthe) og teksten 

justeres, så husk at læse dem til næste gang. 

HJERTESUK. Det kniber gevaldigt med at overholde deadline for propositioner. Husk det nu 

  3 MDR. FØR 



Husk ligeledes at propositioner skal være ens på egen hjemmeside, distriktets og klubportalen ellers 

forvirrer man rytterne. Så retter man noget, skal det ske alle tre steder. Det er klubportalen Dorthe 

godkender, så det er den, der gælder. Den er meget langsom og besværlig at arbejde med. 

Dorthe ønskede hjælp til springpropositionerne - Claus (NFRK) meldte sig. Han godkender dem 

fremover. 

 

12. Skal vi lave regler om optagelse af klubber? Vi vil kræve at en klub, der søger optagelse i DRF 

møder op til et distriktsmøde og præsenterer sig selv, og det de vil med klubben, før vi godkender dem. 

Beslutning: Tilslut blev vi enige om, at vi vil være testdistrikt i et år (2010), og dernæst drøfte det 

igen. Der var en klub, der var imod denne beslutning. 

 

13. Det koster ca. 35.000 kr at få et nyt tidtageranlæg. Beslutning: Det blev besluttet at Claus finder 

nøjagtige priser og sender til Helle, som sætter det på budgettet for 2010. 

 

14. Sjællandsmesterskabsudtagelsesudvalg. Hanne og Rikke tager dressuren fremover. De laver et 

regelsæt til næste møde. Spring mangler. Birthe kontakter Hans Herman og spørger om han vil stå for 

det, og alle klubberne går hjem og leder efter en egnet person eller to. Der skal være mindst to i 

udvalget. Vi får derved et stævneudvalg på 4 personer, som arbejder to og to på hver sin disciplin. 

Navneforslag sendes til Birthe. 

 

15. Ryttermærkeprøver. Skal distriktet lave prøver for selvstudier? Hvor det er distriktet, der søger 

dommer og sted at afholde prøven? Der var lidt debat for og imod, for det er jo en klubopgave, 

Beslutning: men vi blev enige om, at Birthe laver to datoer om året (forår/efterår) til prøver. De 

kommer på kursusplanen, som de andre kurser vi har. Husk at sende jeres egne datoer for 

ryttermærkeundervisning/prøver ind til Birthe, så vi kan hjælpe de ryttere, der leder efter steder at tage 

prøverne. 

Nogle mente, at man skulle gøre DRF opmærksom på at ryttermærke 1 og 2 var ligegyldige, for der 

var ingen interesse for dem, når de ikke kræves til rytterlicens. Andre synes, de er gode for 

rideskoleryttere. De fleste var dog enige om, at undervisningen til ryttermærkeundervisere var alt for 

dårlig og uengageret. Husk selv at gå videre med det til DRF, så de bliver gjort opmærksomme på det. 

 

16. Der er lavet et hæfte om, hvordan man laver ridestier. Link ses på distriktets side. 

 

 

   Birthe Jonasen 


