
Referat af Distriktsmøde 16. september 2010 

Tilstede: BELS, FKRS, FUKR, LSP, MLR, NOR, NFRK, NSPR, SAR, STBR, SYK, VOSK, RØSK 

Afbud: HKR, SOS. 

1. Ordstyrer Niels (SYK) 2. Ref. Birthe 

3. CCK havde flg. kommentarer til referatet: Den første sætning i hans indlæg skal stryges, det er grønne hestelaug, og 

sidste sætning skal hedde ” vil gerne profilere sig med hestesport”. 

4. CCK. Der er sker ikke så meget med rideruterne på Sydsjælland. Det går ikke så godt med Jernbanen ved Slagelse. 

Næstved Kommune vil lave ridesti ved siden af sporet nedenfor banelegemet. De grønne hestelaug er nye forenings-

typer, hvor det er naturryttere. De får nu de samme tilskud som foreninger. Rideklubberne i D5 er gode til at få lavet 

indberetninger om børneattester. 

5. DRF Vil gerne have EM for Seniorer i 2013 og for pony og Young Rider i 2011. 

Den nye generalsekretær er endnu ikke fundet, da de ansøgninger de har fået ikke kunne bruges. Der laves en ny 

jobannonce, og man vil vente på den rette.  

DIF vil sælge infosport. DRF overvejer at overtage infosport, da DRF er den største bruger. De vil have det gratis.  

DRF vil gerne have at klubberne tager stilling til holdmesterskaber. Skal det være hold fra samme klub eller skal man 

have lov at mikse på kryds og tværs? Hvis man ønsker rene klubhold skal niveauet sættes ned, så alle klubber har en 

mulighed for at finde de 4 ryttere. 

Jyderne vil gerne lave et jysk mesterskab for distriktsmestre. 

Husk halvvejsmødet d. 13. november.  

Distriktet: Kan I huske den sag med penge, der forsvandt fra Sjællandsmesterskabet? Formanden fra D3 skal møde i 

retten da sagen skal for nu. Det er en ren tilståelsessag, men der er ingen penge. 

Punktet om holdmesterskaber blev livligt drøftet og vi endte med at konkludere: 

At vi ikke ønsker niveauet sat ned. 

At vi gerne vil have lov at mikse,  så de små klubbers gode ryttere får en mulighed for at være med. 

At vi vil tage det op til revision i 2012. Dette tager Birthe med til DRF. 

6. Der er kun VOK, der mangler at betale, men vi er i kontakt med dem – de har fået ny bestyrelse. 

7. Masser af ros til Niels for den gode hjemmeside. 

8. Eva havde været til et godt breddemøde i KBH. Der tales om at lave en pas de deux og stafetspringningen bliver lavet 

lidt om. Vi havde gode resultater med hjem. Fremmings hold blev nr. 1, FRKS blev 2 i kvadrille. Der blev foreslået 

udendørs stafetspring, men det er lige tidligt nok, da finalen ligger i maj.                                                                               

RØSK vil gerne være med i noget ponygames. 

9. Der er lavet noget tekst om kurserne på hjemmesiden. 

10. Det først stævnemøde D 1-5 ligger den 28/9, hvor man laver det første kvartal færdigt.  



Vi har 14 dressur og 4 spring C-stævner. 

Vi mangler nogle klubber til mesterskaberne. Der er kun en klub, der har budt ind. 

Militarystævnet er flyttet til sidst i maj, da de ikke kunne få den weekend de plejer. 

Vi ved ikke noget om SJ-mesterskaber i 2010. 

11. Pers papir blev drøftet, og endte med at blive stemt ned med 7 klubber, der stemte nej og en klub der stemte ja. 

Bestyrelsen skal lave et nyt udkast til næste møde. Der var et udbredt ønske om at folks skal søge om tilskuddene, det 

skal ikke være et krav. 2011 skal være et prøveår. 

Hanne B. ønskede at få de gamle regler igen, så en TD kan være i egen klub og starte ved samme stævne. 

12. Birgit er trådt ud af bestyrelsen, så Per træder ind indtil marts. Husk at tænke over en ny, der har lyst til 

bestyrelsesarbejdet i distriktet. 

Der var udbredt enighed om, at reglementet bør ændres ved holdmesterskaberne, så man rider på procent i stedet 

for på point. Bestyrelsen retter henvendelse til DRF. 

Birthe tager kontakt til Annelise Iversen, så vi kan få drøftet militarystævnet i 2011. Derefter indkaldes til møde 

mellem parterne. 

 

  Næste møde er vores hyggelige julemøde med gløgg og æbleskiver 

   Mandag d. 6. december kl. 19 på Brændte Ege 

 

    Vi ses 

    Birthe Jonasen 


