
Tirsdag den 15. november 

Brændte Ege, Hegnetvej 2, 4800 Nykøbing Falster 

  

Mødt: SYK, SYR, NSPR, LFHR, MØN, SAR, BELS, KLIK, MLR, VOSK, BRN, NFRK, VASK 

Helle, Claus, Lisbet, Louise 
Ej mødt: LLR (LSP+NOR), FKR, SGR, FKRS, FUKR, VIMR, STBR, SUHR, MAS, VIL 

Janne syg 

 

REFERAT FRA JULEMØDE  

 

Dagsorden  

1 Valg af dirigent 

● Claus Skov, NFRK.                        

2 Valg af referent 

● Vicky Højager Larsen, SYK. 

3 Opråb af klubber 

● Se ovenstående. 

4 Godkendelse referat fra sidste møde – Årsmødet 

● Referatet er godkendt. 

5 Orientering fra forretningsudvalget. Lisbet Tetsche 

● Askov Ridecenter/Fladså Rideklub har haft 30-års jubilæum, med indvielse af nyt ridehus, lade 

stalde og ridebane. Lisbeth var der på dagen, hvor hun havde en gave på 300 kr. med fra D5. 

● Der er reglementsændringer i vente, også i mesterskabsklasser, bl.a.: 

⮚ Særskilt opvarmning for hest og pony klasser bliver et krav, i stedet for en henstilling.  

⮚ Bidløse optømning må deltage i ligestillede klasser i dressur. 

⮚ B-stævner 

♦ NSPR har ansøgt og holder B-stævne i D5 for spring pony og hest. 

⮚ Stævnekoordinering bliver lagt i januar 

⮚ Der er udsendt udbudsmateriale til NDR Mesterskab 

⮚ DRF arbejder med at rekruttere voksne tilbage til rideklubberne 



⮚ DRF Kæpheste Klubcup. Der er 15 tilmeldte hold til Klubcup. Der har været afviklet 9 stævner 

med god respons fra de arrangerede klubber. Der er pt. 9 kommende kæphestestævner i 

kalenderen, og der kommer løbende flere. 

⮚ Klubber og ryttere virker til at tage godt imod det nye stævnekoncept i multisport, hvor der kan 

udskrives enkelte klasser og uddeles deltagerrosetter. Pt. Er der 5 multistævner i kalenderen. 

Man skal huske, at multistævner skal ansøges hos DRF og ikke D5. 

⮚ I november vil BRN og FRKS få besøg af klubkonsulenter. 

● Der bliver sagt fra flere, at det ikke er smart at lægge Distriktsmesterskaber sammen med RIC. Der 

bliver svaret fra bestyrelsen, at der var en fejl i et regneark, så det omtalte stævne var blevet lagt 

samme weekend. Dette er noget stævnekoordinatoren vil prøve at komme udenom fremover. 

Bestyrelsen anbefaler at søge allerede nu. 

6 Orientering fra kassereren. Helle Koch-Hansen 

● Regninger med kontingenterne fra 2021, med betaling i 2022, er sendt ud. Der mangler dog 

betaling fra klubberne LSP-NOR, MLR, BELS, FUKR, VASK, VIMR. 

● Der står pt. 1016.000 kr. på kontoen. 

7 Orientering fra stævnekoordinatoren. Janne Bæktoft (syg) 

● Husk at multistævner søges hos DRF og ikke i D5. 

● Tast ansøgning af stævneterminer- og proportioner direkte i GO!. Husk, at når proportioner først er 

godkende, er det kun DRF, der kan ændre i dem. 

⮚ MLR – Ville holde dressurstævne på Tågerup, men fik nej fra Janne, fordi, de ikke måtte afholde 

det med opvarmning på græsplæne. 

♦ Der er diskussion omkring reglerne for, at man skal have samme bund på stævnebanen 

og opvarmningsbanen. 

8 Distriktsmesterskaberne 2023. (Janne syg) 

● NSPR har ansøgt 

● 11 hold i LB* 

● Til nu har vi aftalt, at det skal gå i min. sværhedsgrad 1 

● Der bliver lagt op til diskussion og idéer til DM? 

♦ Skal køre i LB* 

♦ Skal man kunne blande sværhedsgraderne i hold? 

♦ Man må ikke springe en sværhedsgrad over 

♦ Nogle mener, at LB er for lidt til DM 

♦ Der er forskel på doteringerne distrikterne imellem. LFHR nævner, at man får mere ud 

af at starte i D4. Skal doteringerne også ændres?  



⮚ Claus (D5) – Vi skal også huske, at vi skal have/bruge penge på andet end spring og 

dressur. 

⮚ Louise (D5) spørger, om klubberne er villige til at betale mere i kontingent. Der er 

ingen af klubberne, der med det samme råber op her. 

♦ Pt. er indskuddet til Dist.M 200 kr. for individuelt deltagelse og 700 kr. for hold. Vi 

diskuterer, om det kan hjælpe at sætte indskuddet ned og kommer frem til et forslag, 

der hedder 200 kr. for individuel deltagelse og 400 kr. for hold. D5 går videre med det 

og vil komme med et forslag.  

De ser samtidig på doteringerne og Louise (D5) vil regne på det, og D5 vil også her, 

komme med et forslag til en ændring. 

♦ Husk, at D5 betaler dommerne til distriktsmesterskaberne. 

⮚ MØN – Nogle vil ikke melde til Dist.M, hvis RIC afholder. 

⮚ NFRK – ville gerne afholde Dist.M, men har fået at vide, at udendørsbanen er for tung. 

⮚ NFRK – har før afholdt det, men indendørs.  

♦ De får at vide, at det må de gerne igen. 

⮚ NSPR – kunne have haft et hold mere med, men havde ikke nok, der var kvalificerede. 

⮚ Lisbet – Rytterne siger, at de ikke gider melde til, for det bliver alligevel aflyst. 

♦ Udnævn en tovholder i klubben, der står for at samle holdene, så vi kan få 

mesterskaberne til at køre. 

⮚ LFHR – Der var 3 ryttere til Dist.M i Military. 

● DM for Dist.M ponyhold ligger sidste i august. 

● Dist.M går nu i LA for individuelt og i LB for hold. Distriktet har besluttet, at det hele skal gå i LB. 

● Reglementsændring i ponykategorierne: Det bliver nu lettere at lægge klasserne til samleklasser 

begge dage, da reglerne vil følge dem, der gælder for almindelige stævner. Der skal fra 2023 være 6 

starter i en kategori før den skal afvikles i en kategori. 

9 Aflysning af stævner 

● Når man vil aflyse stævner, skal man søge om at aflyse det – og med en god begrundelse. Man 

aflyser altså ikke uden accept fra D5. Der bliver spurgt til de stævner, der har været måtte aflyses 

pga. torden og hvor en dommer har vurderet dette. Der bliver svaret, at dette går ind under force 

majeure. Man skriver til Janne i dette tilfælde. 

10 Papirløse bedømmelse - vær klar 

● Lisbet – Der har været flere kurser (online) i efteråret. Når man har deltaget i dette kursus, kan 

man fremadrettet afholde papirløse bedømmelser. 

● Der bliver spurgt, om der kommer flere i det nye år, hvilket der bliver svaret ja til. 



● Claus – Man skal være rimelig vant til at sidde ved et tastatur, når man skal være skriver til 

papirløse bedømmelser.  

● LFHR – der har været afholdt kurser i at være skriver. Vi taler om, at det kunne være noget for de 

unge, der netop er så dygtige til at skrive hurtigt på div. tastaturer. 

11 Evt. 

● D5 – Ranglisten: Pt. får man en vandrepokal, blomster og erindringsgave. Kan en større præmie 

gøre en forskel, så der kommer mere aktivitet i klubben? 

⮚ SYK – Er der noget, eller kan der laves noget, ligesom ranglisten, der kunne fange interessen 

hos de voksne ryttere, der kun starter til multistævner? 

 Claus: Da multistævner er E-klasser, skal man ikke være betalende medlem af en rideklub 

for at starte. Vi kan ikke have en rangliste eller lignende, for ryttere, der ikke betaler 

kontingenter til vores klubber. 

⮚ LFHR – De har i år afholdt 3 x ringridning, 2 x multistævner + juniorhygge. 

⮚ MØN – Det er vigtigt at promovere, og godt at kunne reklamere med høje doteringer. 

⮚ D5 – Nye tiltag kan laves i et prøve-år. De ser på det. 

● BELS – De holder mange- og mest kun E-stævner, og er derfor udelukket for ranglisten. De bliver 

heller ikke inviteret af ret mange andre klubber, når de afholder E-stævner. 

● C-stævner 

⮚ LFHR – D-klasser ved C-stævner: der er ikke mange, der melder sig til disse klasser, men 

mange, der starter til D-stævnerne. LFHR fik taget billeder af banen, der blev lagt på Facebook 

mm., for at promovere stævnet. De får fornemmelsen af, at mange måske ikke tør, starte til de 

større C-stævner, når de kun starter D-klasserne. Hvordan kan vi få flere til at starte i D-

klasserne? Vi taler om, at disse klasser skal promoveres mere. Man skal også huske at skrive ”C-

stævne med D-klasser” i overskriften når man opretter stævnet. 

⮚ Claus – Mange må nøjes med at vælge mellem et antal af stævner. 

⮚ Louise – Nogle vil gerne køre helt til Jylland, hvis det er det rigtige stævne. Der bliver talt om, at 

der gerne kommer ryttere fra Københavnsområdet, hvis de først har været hernede og oplevet 

et godt stævne. 

 Det er vigtigt, at man skriver ”anta KM fra motorvejen” i sine bemærkninger. Ofte er dette 

ikke så langt, som man kan tro når man kommer nord fra og kan få disse ryttere til at melde 

til vores stævner.  

⮚ Vi taler om, at der er nogle, der måske synes, at der bliver udskrevet for mange forskellige 

klasser. Claus siger, at det er vigtigt at ramme bredt. 

⮚ (jeg har desværre ikke fået noteret klubnavn) – Holte afholder C-stævner uden doteringer. Der 

kommer mange, der bare vil ride en B0. 



● D5 – LFHR er blevet certificeret. LFHR fortæller, at de ikke før har kunnet opnå denne grundet 

manglende drift af rideskolen, men at der nu er styr på dette, og de derfor har kunnet opnå 

certificeringen. 

 

 


