
 Referat af Dist.rådsmøde d. 14. november 2017 
 
Mødt: SYR, LFHR, STBR, BRN, VOSK, KLIK, NFRK, LSP, RKL, RØSK, SAR, VASK 
Ej mødt: FUKR, VIMR, NOR, NORD,  ØLR, MØN, FKR, SGR, BELS, FRKS, MLR,SYK, NSPR, 
SØR 
 

1. Valg af dirigent. 
Claus Skov 

2. Valg af referent. 
Mathilde Hansen VOSK 

3. Opråb af klubber. 
Se ovenfor. 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Godkendt. 

5. Orientering fra DRF. v/Helle Madsen (Bestyrelsesmedlem DRF og Formand for D4) 
Helle giver referat af repræsentantskabsmødet samt hvad der ellers er af tiltag i DRF 2017. 
Anne-Mette Binder er ny næstformand. Ny generalsekretær i DRF: Jacob Guldmann 
Ny serviceorganisation i DRF som skulle give henvendelser hurtigere svar på spørgsmål og 
telefontiden udvides. Ny kontingentstruktur. 
Landsfinalerne er afholdt, der ønskes stadig større tilslutning. 
NYT: Elevskole-cuppen har stor tilslutning. 
Rytterlicens kan nu erhverves uden ryttermærker og klar-parat-start kursus. 
DRF er ved at udarbejde system til at udvide med D-licens. Pris 150-200 kr. 
Ponymåling foregår nu kun på klinikker af uddannede målere af DRF, én ommåling bliver mulig. 
EVENT: Delte meninger. Der er stadig mange mangler. DRF udbedrer kontinuert.  
STRATEGIPLANER: Nyt fokus på at få klubber til at yde en indsats, motivere til frivilligt arbejde. 
“Klubben i centrum”. Ligger på DRF’s hjemmeside. 
01-01-2018 afskaffes gult og rødt kort. Nyt udelukkelses-/sanktionssystem udarbejdes. 
TD-koordinator i dressur søges. 
01-01-2018 træder ny regel i kraft om næsebånd. Der skal være 1,5 cm mellem næseryg og 
næsebånd. 
Ønske til DRF om at Broholm og Roskilde Dyrskue ikke afholdes samtidig. 
Ønske om flere TD’ere og dommere. Og dispensation/økonomisk støtte til udkants Danmarks 
klubber. 

6. Orientering fra forretningsudvalget. 
13/14-01-2018 er Officials mødeweekend. 
TREC skifter fra Bredde til Sport.  
Foredrag med Mette Uldahl (Veterinær konsulent) om resultatet af udstyrsundersøgelsen fælles 
for klubberne i D1-5. Der skal indhentes en pris og besluttes om der er interesse. 

7. Orientering fra kassereren 
Alt er fint. 
 



8. Orientering fra hjemmesiden. 
Niels True ikke til stede. 

9. Orientering fra breddeudvalget. 
Sasha KLIK: 4 klubber deltager i elev-cuppen. 
Der afholdes møde om afholdelse af finaler. 
Heste-teamwork afholdes af KLIK og LFHR. Der er meget nyt, der skal indarbejdes. 

10. Orientering fra stævnekoordinatoren.  
Fortsat alt for mange stævner. Forslag om møde i D5 for at planlægge D-stævner. 
Mødedato medio januar. Hold øje med hjemmesiden og fb-siden. 
HUSK at sende propositioner i god tid. 
Uforudsete hændelser som flytter stævnet indendørs eller udendørs. Så skal rytterne kunne få 
deres startgebyr retur, hvis de ikke ønsker at deltage under de ændrede forhold. 
Hvis ikke rytteren sender kontonr. inden 5 dage ved framelding eller aflysning. Kan der ikke 
gøres krav på beløbet. 
Det er ikke tilladt at afholde banetræning med præmier og invitere alle klubber i distriktet. 
Banetræning hører ind under E-stævner.  

11. Evt. 
Lisbet: Overvej indtil årsmødet om Mesterskaberne skal gå i de samme klasser som 2017. 
Janne: Nogen der vil afholde Sjællandsmesterskaberne ? 

  
  
 


