
 Nykøbing F. d. 7. marts 2022

Referat af D5 Forårsmøde d. 7. marts 2022 på Hotel Falster

Mødt: LLR, SYR, NSPR, LFHR, MØN, FKR, SAR, BELS, KLIK, NFRK, SUHR

Ej mødt: SYK, SGR, FRKS, FUKR, MLR, VOSK, BRN, VASK, VIMR, STBR, MAS, VIL 

Ranglistevinderne ønskes tillykke:
Pony dressur: Victoria Dorthea Munk, Stegstedgaards Nobel – Sakskøbing Rideklub
Hest dressur: Marie-Louise Larsen, Askemosens Lasarus - Fakse køre- og rideforening
Pony Spring: Ester Sofie Dolmer, MCL Sparkle – Suhrsminde Rideklub
Hest spring: Josephine Bøgh, Ibis – Næstved Sportsrideklub

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
Claus Skov, NFRK

2. Valg af referent
Tina Rosenberg, SUHR

3. Opråb af klubber
Se ovenstående

4. Godkendelse referat fra sidste møde - Årsmødet 2021
Godkendt

5. Orientering fra DRF v./Anne og Karoline fra DRF 
Anne, klub- og sportschef i DRF
Anne starter med at fortælle om de spg. som de får flest af.
IT: Det fungerer nu, efter massive udfordringer. Alt kører som det skal.
Stævneresultater fra før 2012 mangler dog stadigvæk – men de skal nok komme på. DRF 
prioriterede i første omgang at få alle resultater efter 2012 ind i systemet.
Alle stævneryttere skal melde til over GO. Det har DRF besluttet for at gøre det lettere for alle 
stævnearrangører og for at DRF ikke skal taste en masse manuelt. Det sikrer samtidig, at alle har 
de rette licenser mm.
Der bliver spurgt til ryttere, der opretter falske heste på GO, fordi de ikke vil have resultater 
registreret på dem eller ryttere, der tager en anden hest med, end den der er meldt – hvis 
klubberne opdager den slags, så skal det sendes ind til GO og ekvipagen må naturligvis ikke 
starte, hvis det ikke er den korrekte hest, der står i programmet.
Stævnearrangørerne skal ikke tjekke vaccinationer, men de må altid bede om at se passet.
Opgaven med at tjekke pas er ikke hos stævnearrangøren, da det kan være forældre eller andre, 
der sidder i sekretariatet, som ikke er uddannet til at tjekke pas.
TD er uddannet til at tjekke pas. Det skal stadig tjekkes på stævnepladsen.
Alle klubber kan se, hvilke ryttere der starter for klubben, hvis de logger på GO med deres 
stævneadministrator-adgang.
Reglementer
Der foregår rettelser hele tiden – sidst var der 139 ændringsforslag. Der ligger en blanket på 
DRF, som man kan indsende hvis man har forslag til ændringer. 



Stævnekoordinering
Distrikt 2 er igen med i koordineringen på Sjælland.
Turneringer
Der er rigtig mange turneringer i DRF regi Turneringer (rideforbund.dk)
Der er lavet en oversigt på DRF over hvilken målgruppe de er til (Få et overblik over DRF’s 
turneringer (rideforbund.dk). DRF vil gerne have flere ansøgninger fra D5.
Anne har en idé til en ny turnering på D-niveau i både dressur og spring – rigtig mange ryttere 
rider aldrig højere end D-niveau og de rider ofte begge discipliner.
VM holdturnering – har rigtig mange deltagere.
Webinar om papirløse stævner havde rigtig mange deltagere – Der ligger en kravspecificering og 
en miniguide på DRF’s hjemmeside: Papirløs bedømmelse (rideforbund.dk)
Der kommer et nyt webinar i marts til dem, der ikke nåede det første. Hvis klubben er interesseret 
i at afprøve det, kan det evt. prøves af til et klubmesterskab, så man starter med et internt 
stævne. Man skal kontakte Anne, for at få lukket op for funktionen i Equipe.
DRF forventer ikke, at det bliver et krav for klubberne at være papirløse - Men over tid kommer 
det nok automatisk.
Udelukkelser på D-niveau
Paragraf skiller vandene, men mest positivt.
Der er noget til alle niveauer – Det er trygt og godt at blive på D-niveau. Skal der være afdelinger 
på C-niveau også, så man kan udelukke dem, der har mange placeringer?
DRF hjælper gerne med øjne på nye propositioner, hvor der bliver lavet afdelinger.
Man må gerne ride D-klasser til C-stævner for at imødekomme dem, der er udelukket fra D-
stævner. Så man skal lave D-klasser til dem, der kommer med nye unge heste.
Det er svært at lave et reglement, der passer alle, så man må lave regler, der passer de fleste.
Man må heller ikke starte UFK ved et D-stævne, da det er umotiverende for D-rytterne, at dygtige 
ryttere skal ride på opvarmingen.
Distriktsmesterskaber er en stor udfordring, da der er lige så mange regler, som der er distrikter. 
Nu skal de ensrettes, så distriktet kan kun skelne på niveauer og sværhedsgrader. Reglerne er 
derfor ændret fra i år.
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på distrikterne – Styrker, svagheder og 
udfordringer i distrikterne. Alle distriktsformænd har fået resultaterne til godkendelse. Der er også 
en snak om, hvorvidt stævnekoordineringen ligger bedst i distrikterne eller i administrationen. 
Kurser til officials skal være gratis for distrikterne at tilbyde medlemmerne. Der er også en snak 
om TD’er skal koste det samme for alle klubber. Og om man kan lave en fælles indkøbsordning 
for rosetter, dækkener mm. 
Fælles ranglisteregler er også et forslag.
Ny samarbejdsaftale med parasport danmark – hvad må man med sit testkort – kan man starte 
flere discipliner på sit testkort.
Repræsentantskabsmøde i DRF– invitation er udsendt. Klubberne opfordres til at deltage.
Karoline udviklingskonsulent i DRF– Alt skal vokse, blive større eller mere udbredt.
Især distance og voltigering, men også nye projekter.
Voksenrekruttering – Handler om at få voksne i gang med at ride IGEN. 
Der er rigtig mange mennesker, der har redet som børn/unge, dem skal vi have retur i sporten. 
DIF er med i projektet.
Det skal leve ude i klubberne – så DRF udvikler, men det skal bæres af klubberne. Karoline 
kommer gerne ud i klubben og holder et møde om, hvordan det kan komme i gang i lige den 
specifikke klub.
Karoline kan også være med til et medlemsarrangement. Får man de voksne ind, så kan de også 
hjælpe og være frivillige i klubben.
Karoline Kjemtrup laver workshops, hvor klubberne i distriktet mødes og snakker/vidensdeler om 
forskellige udfordringer.
Ryttermærkerne er ændret fra 5 til 3 ryttermærker og de tages nu online på GO. De kan 
integreres i elevundervisningen. 



Caroline Gyldner i DRF kommer gerne ud og hjælper klubberne i gang. Det hele er gratis både 
for klubberne og eleverne.
Det er primært elevklubberne, der har adgang til ryttermærkerne – lav evt, samarbejde klubberne 
i mellem.
Det er kun de nye ryttermærker, der bliver registreret på rytterne på GO.
Sikkerhedskursus ligger online.
Online e-læringskursus kommer til efteråret – hjælp mit barn går til ridning. 
Hvis I har spørgsmål så kontakt gerne Karoline tlf: 29823166.

6. Præsentation af kandidaterne til DRF 
Helle Juhl – formand for distrikt 7
Bo – formand for distrikt 8
Og et par stykker, der genopstiller. D5 synes det er en god idé, med kandidater fra distrikterne.
Meld gerne til – Middelfart 2. april. 

7. Orientering fra forretningsudvalget. Lisbet Tetsche 
Lisbet har været i kontakt med Sheila fra VIL i forhold til folkeoplysningsudvalget og rideruter. Alle 
klubber kan søge forskellige tilskud i forhold til folkeoplysningsloven.
LLR, ny klub (LSP og NOR) er slået sammen, men mangler at konstituere sig.
Lisbet vil gerne opfodre til, at klubberne melder til møderne på mail: formanddistrikt5@gmail.com  
da det er blevet for svært at holde styr på Messenger, mail, Facebook opslag mm. 
Spørgsmål fra salen – Hvis der skal ændres i distrikterne, hører klubberne så om det? Lisbet vil 
gerne sende det ud til klubberne, så disse kan kommentere på det inden 2. april.

8. Orientering fra kassereren. Helle Koch-Hansen 
Distriktet skulle CVR godkendes i efteråret, så kontoen har været lukket siden. Helle har først fået 
adgang i fredags og kan derfor først gå i gang med regnskabet nu. 
Kontoerne er nu lagt sammen – der var en gammel millitary konto fra 2011.
110.000 kr. på kontoen pt.

Orientering fra stævnekoordinatoren. Janne Bæktoft 
Janne har fået ny mail: staevnekoordinatord5@gmail.com til at ansøge stævnerne – husk at 
bruge den.
Distrikt 2 er tilbage i stævnekoordineringen. De havde 3 punkter de gerne ville have ændret, men 
fik kun 1 igennem i forhold til at flytte en koordineringsdato fra december til januar.
Skynd jer at lægge stævnedatoerne ind på GO – også selvom propositionerne ikke er klar.
HUSK at sende propositioner til godkendelse 6 uger før tid!
Hvis propositionerne ligger på GO i god tid, så kan rytterne melde til flere stævner samtidig.

9. Orientering fra breddeudvalget. Sasha Bech Petersen
Sasha sidder ikke længere i udvalget – så hvis der er en interesseret, er pladsen åben

10. Nye ranglisteregler. Louise Løvgreen Jessen
Louise er syg – reglerne er udleveret og gælder for 2022.
Man er automatisk med i ranglisten.
Spørgsmål om man kan lave to ranglister, en for D-stævner og en for resten?
Alle klubber er velkomne til at stille forslag.

11. Distriktsmesterskaberne 2022
Der er ingen klubber, der har søgt.
Der er for dårlig økonomi i det. 
Det er svært at få hjælpere.



NSPR har en gode faciliteter, men er et helt nyt stævneudvalg og vil ikke tage munden for fuld. 
De vil gerne holde flere D-stævner, for at få bedre økonomi i stævnekassen. Men det vil alle 
klubber gerne og det er ikke muligt, da andre klubber så ikke kan holde.
Der er forslag om distriktet evt. kan betale TD’erne til alle C-stævner? 
Hvis der bliver mesterskaber, så skal man huske at gøre opmærksom på, at rytterne skal 
kvalificere sig.
Den 3.-4. september er ledig til f.eks. et mesterskab – men der er også store hestedag

12. Evt. 
SYR har kastet alle bolde i luften. De vil gerne have par de deux, så hvis andre klubber er 
interesseret, så er de velkomne. SYR vil gerne afholde, hvis det har interesse.

Claus takker for god ro og orden.


