
 Referat af Dist.rådsmøde d. 14. november 2018 

 

Mødt: LSP, NOR, SYK, NSPR, LFHR, STBR, BRN, SAR, KLIK, NFRK, VASK. 

Ej mødt: FUKR, VIMR, NORD, MØN, FKR, SGR, BELS, FRKS, MLR, SØR, VOSK, RKL, 

RØSK, SYR. 

 

 

1. Valg af dirigent. 

  Niels True 

2. Valg af referent. 

  Christina Lodberg Piil 

3. Opråb af klubber. 

  Se ovenfor. 

4. Godkendelse af referat fra sidste møde. 

  Godkendt. 

5. Orientering fra DRF.  

  Omstrukturering i DRF - 2 stillinger nedlagt. Anne Silfwander er Sport- og Servicechef. 

  DRF prøver at rekruttere SFO’er for at hverve nye medlemmer. 

  Man skal ikke længere søge dispensation ved mesterskaberne for at slå 2 pony kat sammen. 

  Kat 2+3 eller 1+2. 

  DRF opfordrer klubberne til at udskrive paraklasser ved D-stævner. Eneste krav til klubben er,  

  at der er et handicap toilet. Krav til rytteren er medlemskab af en klub, der er medlem af   

  Parasport Danmark.    

6. Orientering fra forretningsudvalget. 

  E-stævne status: 2 inviterede klubber giver ikke nok starter. Tages op i DRF til revision.  

  Sværhedsgraden tages ikke til revision. 

  Næsebåndsreglen opretholdes i 2019.  

  Plaketterne er graveret i sort. Det var ikke umiddelbart ønsket, men det er egentlig pænt. 

  Subaru Cup: Klubberne er meget velkomne til at byde ind som arrangør. 

  6. april 2019 Repræsentantskabsmøde i Korsør.  

7. Orientering fra kassereren 

  SØR er eneste klub, der ikke har betalt kontingent til distriktet. 

  90.789,-kr på kontoen. 36.000,-kr på militarykontoen. For at søge midler fra denne,skal der  

  ansøges på mail til FU. 

8. Orientering fra hjemmesiden. 

  Send gerne billeder fra Mesterskaberne. 

  Resultaterne fra C-stævnerne til ranglisten kan trækkes meget enkelt fra Equipe og ind på 

D5’s  

  hjemmeside. Niels er mesteren for denne programmering !! 

9. Orientering fra breddeudvalget. 

  Landsdelsfinalerne fortsætter i 2019. 

  Elev-cuppen fortsætter. Mange ryttere fra D5 er repræsenteret. 

  Distriktet har Ponygames udstyr, som klubberne kan leje. 

 



10. Orientering fra stævnekoordinatoren.  

  Der er kun søgt om et mesterskab i 2019 - hold spring. Hvis klubberne ikke ansøger om de  

  andre mesterskaber, bliver de ikke afholdt. Stævnerne for 2. og 3. kvartal kan ses på    

  hjemmesiden inden jul. 

  Alle propositioner skal sendes og godkendes af Janne inden de må lægges på GO. de skal 

  sendes senest 6 uger før stævnet. 

11. Mesterskaber 2019.  

  Mesterskaberne skal helst afvikles inden sommerferien. Når de ligger sent på året har rytterne  

  været inviteret til at starte mesterskaber i andre distrikter 

  Sværhedsgrader: 

  Dressur fastholdes. 

  Spring hold fastholdes. 

  Spring indv hest fastholdes. 

  Spring indv pony afholdes i LB2* i alle kategorier  

12. Evt. 

  Hvis Klubmesterskaberne udskrives i sværhedsgrad 0, må de kun udskrives som metode S. 

 

 

 

GLÆDELIG JUL 

 

Vi ses til årsmødet d. 14. marts. 2019 

  

 

  

 


