
 Referat af Distriktsmøde d. 12. dec. 2013 
 

Deltagende klubber: SAR, FRKS, NFRK, BELS, SYR, LSP, NOR, NSPR, SGR, SYK. 

Ikke deltagende klubber: NORD, BRN, RØSK, STBR, VOSK, ØLR, FKR, RKL, FUKR, KLIK, 

MLR, MØN. 

 

Til julemødet næste år er der både hjemmebagt kage, æbleskiver, glögg og kaffe /the. 

 

1. Valg af dirigent. 

Niels True 

2. Valg af referent. 

Charlotte Hannibal 

3. Opråb af klubber. 

Se ovenfor 

4. Godkendelse referat fra sidste møde. 

Godkendt 

5. Orientering fra Friluftsrådet. 

Ingen rep. mødt. 

6. Orientering fra forretningsudvalget. 

Ranglisten er færdig og er tilgængelig på www. 

Ranglistefører Per Hansen foreslår at pointgivning følger DRF’s point i spring. 

Hanne Brebøl: Kan det være en flidspræmie frem for en vinderliste ? 

Dressur: Skal der tildeles point ved 2 starter, som i DRF ? 

Kommer på som pkt. til generalforsamlingen. Hvad gør vi fremadrettet med point til 

ranglisten. Skal deles i 2 forslag dressur og spring.  

Skal det gælde for hele 2014, når mødet er i marts ? 

Herunder orientering fra DRF. 

Berideruddannelsen bliver4 år og statsanerkendt med reference til dyrepasseruddannelsen. 

Mødereferater fra DRF og formandsgruppen vil fremover være tilgængelige på DRF’s 

www.  

EM i distance 2015 og prøvestævne i 2014. 

Må private stævnearrangører lave C-stævner er have C-klasser ved større stævner? Skal 

afklares i DRF. Formandsgruppen er imod, der er rigelige klubber under DRF, der kan 

afholde C-stævner. 

Der bliver bedre muligheder for at ekskludere rytter, der rider uden ridehjelm. 

Officials, der ikke møder min. 1 gang på 2 år til møder i DRF, fratages deres autorisation. 

Mesterskaberne: DRF skal drøfte om 1-dags medlemskaber kan godtages frem for 3. mdr. 

og om det skal være hold på tværs af klubber frem for klubhold. 

HUSK: Nye og reviderede reglementer 2014. 

Repræsentantskabsmødet afholdes d. 27/4-2014 formodentlig på Sjælland. 

For TD’ere og banebyggere/banedesignere vil det være mulig fra den 1. januar 2014, at 

modtage kørselsgodtgørelse såfremt et formøde med en stævnearrangør er nødvendigt. 

For de lange stævner vil det være en mulighed, så vidt det er muligt, at dele dagene mellem 

flere TD’ere, således at opgaven bliver håndterbart set ud fra et tidsperspektiv. 

7. Orientering fra kassereren. 

Alle klubber har betalt kontingent. Der er ca. 79.000kr på kontoen. 

8. Orientering fra hjemmesiden. 

Send gerne billeder fra mesterskaberne. Send gerne gode historier med billeder. 



Skriv til Niels True, hvis noget savnes, så vil han tilføje det på www. 

9. Orientering fra breddeudvalget 

Fra Eva: Se opslag på www.  

Hvad gør vi, hvis ingen vil være formand for bredden? 

Niels. NSPR spørger i sin klub. 

10. Orientering fra stævnekoordinatoren. 

C-stævnerne 2014 er koordineret. D-stævne plan er snart færdig. Enkelte sammenfald, som 

Janne taler med de implicerede klubber om. 

E-stævner: 3 klubber må inviteres og kun afholdes, hvis der ikke er andre stævner i samme 

disciplin. 

Mesterskaber: SAR indv. dressur. Ingen har meldt ind på de andre. Niels NSPR spørger 

hjemme i klubben om de vil tage et. Ellers tager NFRK spring indv. og hold. 

Forslag: Skal vi ændre sværhedsgraden i indv. dressur hest til MB0 og MB1?  

Sættes på som pkt. på Årsmødet.  

Indv. dressur pony. Samme klasser som tidligere. Allerede nu søges om dispensation til at 

kat. 2 og 3 må slås sammen. 

11. Skal vi bruge distriktets penge anderledes ? Forslag sendes til Lisbet. 

Ingen indkomne forslag. 

Mesterskaberne er dyre pr. person, men kan samtidig ikke gøres meget billigere. 

Kan man bruge mesterskaberne som trækplaster ved at lave kvalificeringsrunder? Ikke 

muligt iflg. reglementet (Claus Skov) 

I formandsgruppen har der været talt om at lave mesterskaber for distriktsmestre.  

12. Elektronisk opkrævning af klubkontingent til distriktet. Forslag fra Pia Stiller. 

Helle henter adresser på DRF, disse lister er ikke altid opdateret, derfor sendes opkrævning 

til den forkerte. Klubber skal tjekke, at det er de rigtige kontaktoplysninger, der står på 

DRF’s www. 

Opkrævning sendes fremover på mail. Send klubbens mailadresse, hvortil Helle skal 

sende opkrævningen. Helles mail: hkh08@live.dk 

13. Kørselstilskud til officials ved årligt møde i DRF. Specifikt har ponymålerne spurgt. 

Enstemmigt nej sagde de fremmødte klubber.  

14. Evt. 

SGR fik oplyst at en ponymåling er aflyst pga. for få tilmeldte, var meldingen. Dette må 

være en fejl, da der ikke var skrevet noget herom. For SGR var det en avlsmåling, de må 

undersøge om en vejledende måling er OK. 

 

Mødedatoer 2014: 

 

11/3 Hotel Falster Årsmøde 

11/6 NFRK 

11/9 NFRK 

8/12NFRK med hjemmebagt kage og æbleskiver. 

 

 
Næste møde d. 11/3 kl. 19.00 

Tilmelding er vigtig 
 

Godt nytår  

mailto:hkh08@live.dk

