
REFERAT AF DISTRIKTSRÅD 5 MØDE 12. SEPTEMBER 2011 

Til stede: BELS, FKR, FRKS, FUKR, HKR, LSP, MLR, NOR, NORD, NFRK, NSPR, RØSK, SAR, ØLR.  

Afbud: SGR, STBR, SYK, VOSK. 

Dirigent: Lisbet referent: Birthe 

3. Søren Sørensen fra DRF fortalte om, hvor langt man var nået med planerne for projektet ”Flere medlemmer”, 

som forhåbentlig bliver vedtaget ved repræsentantskabsmødet 2012. 

Medlemsbladet var opgivet, det vil koste 250.000 kr/blad 

Adgang til naturen: Man vil tage fat nogle lokale steder, da mange har ridemuligheder, som ikke skal ødelægges 

ved en landsdækkende ordning. De lokale steder bliver det en snak med skovejere om at lave skovkort og 

forhåbentlig få penge nok til en pulje, der kan hjælpe med at udbedre skader, lave ridestier og ryttermuligheder i 

skove, der i dag ikke tillader ridning. Det største problem er jægerne. De betaler kassen for at gå på jagt på et gods, 

og de bruger meget fritid på at passe og fodre vildtet. DRF har gang i dialog med Jægerforbundet. En mulighed var 

at lave et forskningsprojekt, hvor man undersøger ridningens indflydelse på vildtet i skove og marker. Det var en 

mulighed at foreslå det for KU-Life. 

DRF laver en portal med ridemuligheder i DK. Der er en god hjemmeside ”find vej i DK” med ruter. 

En riderapport fra Friluftrådet er på vej, hvor man foreslår at give lov til at ride på bræmmerne langs vandløb. 

Ny disciplin: TREC bliver indført. Den er i flere europæiske lande og kan laves helt ned på mininiveau. Den består af 

12-45 km orienteringsridt, og en bane på 150 m, hvor der rides i galop og skridt i kontrolleret tempo, en 

forhindringsbane, som ikke er egt. spring. Det kan varieres alt efter niveau og kan sættes ned til ganske få km, hvis 

man vil have små ryttere med, der har brug for en trækker. BHS i England har en god hjemmeside om dette. 

Så vil DRF gerne have klubbernes forslag til, hvordan de kunne tænke sig at få flere medlemmer. Man kan sende 

forslag til Søren eller man kan vente til der kommer dialogmøder her i efteråret, hvor Søren tager rundt i landet og 

taler med klubberne. 

Der laves en onlinetilmelding af medlemmer, hvor klubberne får adgang og kan trække egne lister, så det skulle 

blive nemmere for klubberne med det administrative – også overfor kommunerne. DRF undersøger mulighederne 

for en kollektiv ulykkesforsikring, som vil gøre det attraktivt for især naturryttere at melde sig ind. 

En ny struktur er en forudsætning for projektet:  

En ny klub kan optages, hvis de har 20 medlemmer. De skal have bestået de to basiscertificeringer, før de kan 

optages. Optagelsesgebyret forsvinder og certificeringer bliver gratis. Der ansættes 3 certificører, der skal hjælpe 

distrikter og klubber med dette. Ydelser fra DRF, bl.a. stævner, kræver certificeringer. Gebyret til distrikter fjernes, 

der betales kun til DRF, som så sender penge til distrikterne. Man vil ensrette distrikterne, så alle ryttere har de 

samme muligheder i hele landet, og alle distrikter får de samme midler efter antallet af medlemmer. DRF vil 

undersøge mulighederne for fælles indkøbsordning, så klubberne kan opnå rabatter på forskellige ting lige fra 

kontorartikler til foder. 

Der kommer D-licens til D-stævner, som kræver ryttermærke 3 og 4.   Pris/ år 250 kr. 

C-licens på 500 kr B og A licens på 800 kr International licens 1400 kr. 

Der laves flere certificeringer, bl.a. er der lige lavet en der hedder ”Ridelejr”. 

Indlægget affødte en god debat, men flere af klubberne bryder sig ikke om den centralisering DRF vil have, samt 

ensartethed af distrikterne, og nogle syntes, det var helt forkert med klubber på 20 medlemmer. Distriktet har et 

dalende medlemstal og de samme 24 klubber (eller da vi var 30 for et par år siden) kæmper om de samme ca. 3700 

medlemmer. Selvom vi har flere klubber, får vi ikke flere medlemmer, men i stedet flytter rytterne rundt, og det er 



svært for klubbernes økonomi. Man er bekymret for at mange nye små klubber vil skade de klubber, vi har nu, hvor 

flere kæmper med deres økonomi. Søren forsøgte at berolige med, at det var helt andre ryttere end stævneryttere, 

DRF forsøger at få fat i. Hele gruppen af naturryttere, som ikke kan se, hvorfor de skulle melde sig ind i en klub, når 

de blot rider tur, håber man, kan se en fordel ved at melde sig ind i DRF, når den nye struktur er vedtaget og 

kommet i gang. Vi tillader os at tvivle i D5 på, at DRF bliver så attraktiv for ikke stævneryttere, at de vil bruge flere 

hundrede kroner om året på at være med i en klub for at ride en tur i skoven eller på vejen. 

4. Referat fra sidste møde godkendt. 

5. Det blev besluttet, der skal være distriktsmesterskaber i military i D5. De får dækner og plaketter, men ingen 

tilskud til dommere, da der ikke bruges ekstra dommere. 

6. Stævneønsker er d. 1/9 til Dorthe. Stævner der er blevet aflyst pga. af vand og manglende dommere tæller ikke 

som minus til næste år. Dvs. at de klubber har deres kvoter af stævner.  

Propositioner har stadig svært ved at nå Dorthe og Claus i tide. Vi sætter derfor fristen til 2 mdr. før, så må vi se om 

det hjælper. Dorthe og Claus bruger højest 14 dage på at godkende stævnerne. Det er jo kun jer selv, det går ud 

over, hvis rytterne ikke kan planlægge deres stævner i god tid og dermed deltage. 

Claus tager med Dorthe til det næste stævnekoordinerende møde, så han kan varetage springsstævnerne. 

Der er en fejl på hjemmesiden mht. indskud til individuelle mesterskaber. Prisen er for høj, der står 300 kr. der 

burde stå 150 kr. Birthe kigger på det og giver Niels besked. 

FKR og NFRK arbejder på at afholde distriktsmesterskaberne i spring d. 12. og 13. november. Det skal lige cleares 

med Dorthe og de andre distrikter på SJ.  

EVT.  

Der er klar-parat-start-kursus d. 28/9. 

SAR fik stor ros for deres afholdelse af distriktsmesterskabet i dressur. 

Klubcertifisør: Der er ingen officials i D5, der har tid. Få DRF til at overveje andre personer. Birthe kontakter DRF 

om dette. 

Eva fra NOR var vred over, at nogle klubber havde fået tildelt D-stævner, og bagefter lavede dem om til E-stævner. 

Det må man ikke. E-stævner skal ikke koordineres, da de ikke er for hele distriktet. Hvis man har fået tildelt et D-

stævne, så er det åbent for hele distriktet, og det må man ikke lave om på. Hvis det sker fremover, vil man få 

frataget retten til at holde stævner året efter. 

 

  Tak for et godt møde. Vi ses til gløgg og æbleskiver d. 6. december 

 

   Birthe Jonasen 


