
D5 ÅRSMØDE 20. MARTS 2007 

REFERAT 

 

Referent: Birthe Jonasen   Dirigent: Hans Herman Storm 

Tilstede: BELS, FRK-S, LSP, MLR, NORD, NFRK, RKL, RBH, SAR, SGR, STBR, SYK, VOSK 

Fraværende: FKR, GSPR, KARI, MARK, MRK, RFS, RYS, STK, VOK, ØLR. 

2. Referat godkendt 

3. Formandsberetning. Vi har mistet 2 klubber til D3 (ØSR, Stevns) og to klubber er ophørt (VIMR, 

SYD). Vi har fået en ny klub RFS. Vi holder 4 ponymålinger om året og det går fint. 

Militarystævnet har vundet en flot vandrepokal – valgt som årets bedste stævne af ryttere og 

klubber. Derudover har Johan Iversen vundet en pokal som årets rytter. 

Vi har haft breddedage med kvalifikationer og Lille hestedag. Vi har haft to ponygameshold til 

Landsstævne og de blev nr. 4 og 5. Distriktsmesterskaberne for hold hest spring blev aflyst mens 

resten blev afholdt.  

Distriktsmester hest dressur: Rene Kuhn-Hansen på Hold da op Firfod RBH. 

Distriktsmester hest spring: Linus Camitz på Cool Miner RYS 

Distriktsmester pony spring kat. I:  Julie Wolff-Snerdorf på Marco SYK 

Distriktsmester pony spring kat. II: Stehpanie Juel Andersen på Bethoven af Stensnæs LSP 

Ranglistevindere: Hest dressur: Louise Lauesgaard på Calona Skovbo RBH 

         Hest spring: Kirstin Skjoldshøj på Optimal RBH 

        Pony dressur: Nanna Kristensen på Labbenhus Snøvs STBR 

        Pony spring: Cecilie Eriksen på Chester FKR. 

Sidste år prøvede FU at fejre vinderne ved en reception – det var ikke nogen succes, da ikke mange 

mødte op. I år deler vi ud til stævner og til næste år bliver de inviteret med til årsmødet og sat lige 

efter formandens beretning, så de kan forlade mødet, hvis de gerne vil hjem. 

I år har vi fået dispensationer til mesterskaberne. Husk at tempoet er 275 m for pony og 300 m for 

hest. Husk at give FU tilbagemeldinger på de nye D-stævneregler, vi lavede sidste år. 

 

FU vil gerne have tilbagemeldinger på vores mail og informationer som klubberne synes, skal ud til 

flere. Husk at give besked om aflysninger til Dorthe Munk og Judy. De andre distrikter ved, de kan 

regne med os til Sjællandsmesterskaberne, så noget kan vi i D5.  

Til alle frivillige – tak for jeres indsats i klubberne – tak fordi I gider gøre det store arbejde. Tak til 

FU. 

Formandens beretning blev godkendt uden kommentarer. 
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4. Regnskab. Vi har et overskud på 5200 kr. Ingen restancer FLOT. Vi har et overskud på kurser på 

6000 kr, men det fremgår ikke tydeligt, da det forsvinder i bl.a. kørsel. Regnskabet blev godkendt. 

5. Judy Webside. Der er en enkelt indtægt på annoncer. Klubberne skal overveje fremtiden for 

websiden. Hvis den fortsat skal være gratis, skal der findes nogle annoncører ellers vil der blive en 

betaling til hjemmesiden. Alm. Brand står på hjemmesiden, fordi de sponserer Sjællandsmester-

skaberne. 

FU skal til næste møde lave et oplæg til, hvordan vi fremover financierer hjemmesiden. Tidligere 

betalte hver klub 300 kr til Ridesport, det kunne måske indføres igen. 

 

6. Så fik distriktet ny formand: Randi Storm – velkommen til FU 

 FUmedlem Birthe Jonasen blev genvalgt. 

7. Suppleanter blev genvalgt: Per Hansen og Hanne Brebøl 

8. Revisorer blev genvalgt: Charlotte Hannibal og Ole Thorsen 

9. Revisorsuppleant blev genvalgt: Poul Kemp 

10. Military . Et lille overskud på 1329 kr og en beholdning på 20320 kr. Landrover har stoppet 

sponsoratet, så vi manglede en del penge til præmier. 

 Stævner ligger i år d. 9-10 juni, med terrænet d. 10. Vi savnede mange dommere til terrænet sidste 

år, men håber I vil hjælpe os i år.  

11. Kurser: Vi har afholdt to Basiskurser, 4 Klar-parat-start, 1 klubspringdommer og 1 

banebyggerkursus. Der blev aflyst 1 Klar-parat-start og et ”Hurra jeg er blevet leder, samt et 

førstehjælpskursus. Nogle synes, det var dyrt, men det var prisen for kurset uden at distriktet fik 

noget for det. Måske kan man opfordre folk til selv at tage de kurser til 125 kr. som jævnligt 

tilbydes i aviser. DRF’s eget førstehjælpskursus er svimlende dyrt, så det vil ikke blive tilbudt i 

distriktet. 

Der var ønske fra klubberne om et stævneprogramel kursus, det vil blive undersøgt, om vi kan få 

lavet et i distriktet. Det varer en hel dag, så det skal være en lørdag. 

Vi har i år aflyst 3 kurser allerede, men prøver at sætte et nyt klubspringdommer op d. 22. 

september. Husk bestyrelsesmedlemskurset d. 24. april. 

 

12. Stævnekoordinator. Antallet af stævner er faldet.  

2006    2007  

21 dressur         15 

11 spring   9 

Stævneønsker skal være hos Dorthe senest 1. oktober 2007 både for C-stævner og D-stævner. Husk 

at sende aflysninger om båden C og D til Dorthe, hun skal bruge det til sin statistik, når hun skal til 
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koordineringsmøder. Vi har fået en Næstved Storcenter Cup som kører over 3 stævner + en finale 

på RBH til deres Horse Show. 

Mesterskaber i distriktet: 

Kraftcup, Sjællandsmesterskab for seniorer spring, D5 mesterskaber dressurhold 2-3 juni LSP, 

spring individuel 11-12 august SYK, dressur individuel 25-26 august BELS, springhold 20-21 

oktober FKR. 

 

Det er svært for Dorthe at melde tilbage til klubben om stævner, hvis ikke der er en kontaktperson 

med navn, tlfnr mail eller adresse, så vær rar at huske at skrive det på alle stævneønsker. Det går 

fint med koordineringen af distrikterne og D1 arter sig. De klubber, der er flyttet til D3 skal stadig 

koordineres af Dorthe, da systemet ikke er rettet til endnu. RBH og FKR vil gerne blive i D5, men 

det er endnu uklart med Fuglebjerg og Suså. 

Husk at klubberne selv skal sætte sig ind i regler for mesterskaberne, der skete fejl sidste år, de må 

ikke ske igen. 

Der er kommet en reprimande fra DRF. Startlister skal ligge på nettet senest 8 dage før stævnet med 

starttidspunkter for hver klasse. Det vil DRF stramme op på, så stævnekoordinatoren skal holde øje 

og indberette. 

Påskestævnet er aflyst i FKR, men bliver flyttet til Brændte Ege. Tilmeldingen er udvidet til d. 30/3, 

så sig til jeres ryttere, de godt kan starte selvom, det står som aflyst på hjemmesiden. 

Husk at stramme op på propositionerne. De SKAL være hos Dorthe senest 3-4 mdr. før stævnet. 

 

Der blev en livlig debat, om distriktet skal bruge flere penge på mesterskaberne. Klubberne kan 

ikke holde økonomi i dem pga. de mange dommere i dressur. FU laver et oplæg til næste møde med 

udgiftsoversigt, og klubber diskuterer hjemme deres holdning til denne ekstra udgift. 

 

Rideskolestævner skal koordineres hvis de inviterer mere end 5 klubber, men ellers er der ikke lavet 

regler for rideskolestævner. Kalder man det showstævne kan man gøre, hvad man vil! 

 

Kontakten til Claus og Bent ang. udvalg til ponyer til Sjællandsmesterskabet er gået lidt i stå, men 

nu sørger Dorthe for de bliver kontaktet. 

 

Der blev spurgt, om man ikke kunne lave et ”opsamlingssted” for hesteryttere til hold i 

Sjællandsmesterskabet, så man kunne finde nogen at lave hold med. Man kan skrive til Hanne 

Brebøl, der så vil formidle kontakten mellem rytterne – men der vil ikke blive lavet en bedømmelse 

som hos ponyerne. Mail: hanne.breboel@halmtofte.dk 
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13. Breddeudvalg: Det er gået lidt i sig selv, og Janne træder ud. Der er kun Gabriella Oxholm 

tilbage, og hun er meget svær at træffe. Der er flere kvadrillehold i distriktet bl.a. FRK-S og RBH. 

Vi mangler folk til breddeudvalget. I øjeblikket må klubberne selv organisere stævner og sætte sig 

ind i reglerne. Dorthe tilbød at koordinere breddestævnerne – så husk datoen 1/10. 

14. Ranglisten kører fint. Der blev en diskussion om ryttere der starter klasser med 2 deltagere. Skal 

de have point? Dette skal diskuteres på næste møde. 

15. Tidtager. Finn var der ikke, men Claus lovede at tage en snak med ham om, hvor langt han var 

kommet i forbedringen af anlægget. Vi mangler også et regnskab, så FU skal kontaktet Finn og 

bede ham om et regnskab på næste møde. 

16. Vi bevarer kontingentet uændret. 

17. Der var ingen indkomne forslag. 

18. Mødedatoer distriktsmøderne for resten af året bliver lagt på hjemmesiden under møder. 

 Det er 30/5, 6/9 og 3/12 alle på Brændte Ege kl. 19. 

Vi sagde pænt farvel og tak til Lise for hendes store arbejde som formand med en lille ting. 

 

   Vi ses igen d. 30. maj 


