
Referat af Distriktsmøde d. 19. sept. 2012  
 

Fravær: GSPR, NORD, SGR, STBR, VOSK, RØSK 
Afbud: LSP og MLR 
 

1. Niels True. 
2. Charlotte Hannibal. 
3. Opråb af klubber. 
4. Ingen bemærkninger til referatet. 
5. Ny repræsentant til friluftsrådet Annie Pilegaard.  

Fortalte lidt om sig selv. Sidder ikke i bestyrelsen, da pladsen ikke arves. 
Hvad forventes af D5 ? 

6. Forretningsudvalget: 
a. Ponymor efterlyser Ridemærke 3 og 4. Oplysninger kan ses på Facebook og DRF’s hjemmeside.   
    Tina Lejre sender link til Niels, som lægger det på hjemmesiden, så vi fremover nemt kan se hvor,  
    hvornår og kat. Ridemærke der afholdes. Lisbet har givet ponymor besked direkte. 
b. Ny klub: Syreengårdens Rideklub. Berith Lindhardtsen fortalte om klubbens visioner. Har dog  
    ikke noget bosted pt. Hvis de finder et bosted vil de gerne afholde Ryttermærker. 
c. Ponymålersteder fundet: FRK-S, Agersdal (Maribo) og NFRK. 
d. Fordeling af TD’ere. BELS, SAR, NOR, FRK-S synes det er OK. Ordningen fortsætter. 
    HUSK: Alle TD-rapporter skal sendes til Distriktsformanden !!!  
e. Lisbet finder historik frem fra tidligere beslutninger. Pia Stiller forespørger om det kan blive  
    inden det nye stævneår. Lisbet skal nok se på det inden 2013 
f. DRF søger klub med udviklingspotentiale og spørger til, hvilken klub i D5, der kunne være  
    interesseret. Projektet starter først i 2013 og varer hele året. Mere info på hjemmesiden. 
g. Halvvejsmøde d. 21-10-2012 i Odense v. JBK Indkaldelse skulle være sendt ud til klubberne.  
    Lisbet opfordrer til at klubberne deltager. 

7. Kassereren: Der er stadig 2 klubber RKL og NSPR der mangler at betale kontingent. Der er 67.000 kr. 
på kontoen. Kontingent er fortsat 15 kr.  

8. Hjemmesiden: Har set på lidt statistik om besøgene på hjemmesiden. Mange tal fløj rundt i lokalet. 
Konklussion: Hjemmesiden bliver brugt. 
Nyt tiltag: Nyhedsbrev ved nye indslag etableres hen over efteråret. 
Ønske: Tekst og billeder fra Mesterskaberne. 
Niels roses for hjemmesiden. 

9. Breddeudvalg: Venter på at kvalifikationer for 1. kvartal fastlægges. 
NSPR og BELS har meldt ind til at afholde kval. runder. 

10. Stævnekoordinatoren: Unghestechampionater: DRF vil gerne have at der meldes ud med klubber, 
der kan afholde disse. Efter maj gerne hverdagsaftener. Måske LSP i dressur og NFRK i spring, når 
respektive udvalg er spurgt. RKL vil gerne. De henvender sig selv, hvis det bliver aktuelt. 
Hvis kontingent ikke er betalt = ingen stævner efterfølgende år. 
1. kvartal sættes d. 24-9-2012 på koordineringsmødet. Først C-stævner så D-stævner. 
Mesterskaber 2013: 
Indv. dressur: FRK-S har søgt i juni. 
Indv. spring: NFRK har søgt i juli 
Hold dressur: BELS har søgt i aug./sept. 
Hold spring: NOR evt. 
Der var almindelig enighed om at mesterskaberne gerne skal afslutte udendørssæsonen. Så 
mesterskaber i juni-juli er lige tidlige nok. 
Janne takker for af årets mesterskaber. 



I 1. kvartal afholdtes 5 C-stævner (2 spring og 3 dressur) 
Når stævnerne er færdig planlagt. Kan der bydes ind på de datoer, der er tomme. 
Janne har ikke modtaget en eneste melding om aflyste stævner. 
Janne skal have besked, hvis stævner aflyses !! 
Opfordringen er dog at stævner ikke aflyses !! 
Lisbet: Nuværende regler om stævner fortsætter 2013. lad os bruge året til se om der er noget der 
skal ændres. 
Diskussion omkring brugen af dommere. SAR fortalte om DRF’s besøg. 
HUSK at sende propositioner til godkendelse hos Janne. Er de ikke godkendt på mail bliver de ikke 
godkendt på portalen. 
Janne roses for sit arbejde. 
Tina Lejre om reglementsændring: Ponyrytterne bliver fanget lidt med alle de regler der er. 
Klubberne skal holde sig orienteret om stævnedatoer via hjemmesiden. 
NFRK: Svært at afholde spring pga. Riders Cup. 
BELS: Hvad er der af regler omkring mesterskaber ??  Lisbet tjekker 

11. Evt. 
Tina RKL: Tak til klubberne, der afholdt dressur mesterskaberne. Og havde indlæg med.  
Se vedhæftet fra Tina.. 
Skal der ændres på sværhedsgraden i mesterskaberne ?? 
Ændring af reglement: Der nedsættes en arb.gruppe SAR, BELS, RKL og FKR som prøver at lave et 
forslag til D5. 
Se vedhæftet fra SAR. 
 

             Vi ses til næste møde d. 6. dec. 2012 til glögg og æbleskiver 
 


