Formand Else Krarup

DISTRIKT 10

Referat af Distriktsrådsmøde
Tid og sted:
4. februar 2014 kl. 19.00 hos Egtved Rideklub, Egtvedvej 14, 6040 Egtved

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Flemming
2. Fremmødte klubber.
20 ud af 36 klubber fremmødt.
3. Meddelelser fra repræsentant for Dansk Rideforbunds bestyrelse.
Ingen fremmødt fra DRF. Else mangler medlems indberetnings tal fra 6 klubber i d. 10.
Husk repræsentantskabs mødet i Korsør den 27. april. 2 træder ud af DRF’s bestyrelse
og der er 7 opstillet. Husk at tjekke reglementsændringer på DRF’s hjemmeside.
4. Fremlæggelse af regnskabet for 2013.
Susan: overskud 6.613 kr.
Bemærk at km taksten til officials pr. 1. januar 2014 er sat ned til 3,73 kr. pr. km.
5. Meddelelser fra forretningsudvalget.
Distriktsbestyrelsen har besluttet at udtræde af DSR samarbejdet pr. 1. april 2015.
DSR er et fællesorgan som koordinerer c-stævner i distrikt 8-9 og 10. Der har fra flere
sider i løbet af de sidste par år været udtrykt ønske om at Distrikt 10 havde eget
distriktsmesterskab, og de nordlige og østlige klubber vil gerne kunne koordinere
stævner med distrikt 12 og 7 i stedet for distrikt 8 & 9. Vi vil i fremtiden også se flere Bstævner med C-klasser og C-stævner med D-klasser hvilket gør det til en næste umulig
opgave at vedblive med at koordinere hen over hele det syd og sønderjyske område.
Sydjysk Mesterskab kan godt består – på lige fod med Jysk Mesterskab osv. Dette
stævne vil bare ikke have status af distriktsmesterskab, da en rytter kun kan deltage i
et distriktsmesterskab. Vi har foreslået distrikt 8 og 9 at vi fortsat lavede Sydjysk men
som et åbent mesterskab. Vi tror også at vi kan få mere ud af de penge vi bruger på
DSR. TD ordningen har givet overskud siden vi ophørte med samarbejdet med 8 og 9.
Tidstagnings udstyret står i Tjæreborg – hvilket er meget langt væk for vores klubber.
Kommando vejen bliver også kortere, så vi således kan lave ”skæve/sjove” stævner
uden af skulle spørge: fx. onsdagsstævner. Mulighed for at lave 2 stævne
fordelingsmøder om året, således at klubberne ikke skal planlægge 1½ år frem i tiden.
Der skal nedsættes et nyt stævne udvalg i d10, som gerne skal består af 8 personer,
således at der er 2 personer på hver disciplin: pony dressur, pony spring, hest spring,
hest dressur, så spørgsmål ang. disse discipliner kan gå til rette vedkommende som er
inde i reglementet. Send mail til bestyrelsen hvis du vil være med i det nye
stævneudvalg
6. Andre meddelelser:
• Breddeudvalget
Gang i bredde kvalifikationerne, TREC, Ponygames, Stafetspring, Pas de deux,
Kvadrille, Team Cup.
• D-Stævneansvarlig
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Se D-stævne plan. Der vil være link fra d10s stævne side til Go. Hvis i fortsat gerne vil
have jeres propositioner på d10s side skal I gøre specifikt opmærksom på det i mailen
til Betiina.
Forslag om at der blev lavet en kursus dag for oprettelse i Go m.m. at der blev oprettet
et chatforum på hjemmesiden, og at man kunne få kontakt oplysninger på nogle
”lokale” superbrugere i Go.
7. Orientering fra De Sydjyske Rideklubbers møde i Rødding
God foredrag ved ponyspring landstræner Lars Terkildsen om stævnekvalitet.
Ændringsforslag til DSR’s fælles bestemmelse vedr. kvalifikations krav til Sydjysk for
kat. 1 – se sydjyskrideklubber.dk. Husk at tjekke reglementsændringer på
rideforbund.dk specielt vedr. springning – der er bl.a. nye regler for metoder til
springning.
8. Fastlæggelse af udvidede klubstævner april 2014 – marts 2015.
Se punkt. 6.
9. Eventuelt, herunder dato og sted for næste møde.
Ny klubkonsulent: Dorthe R. Nielsen.
Spørgsmål ang. den nye klub i Distrikt 10 og evt. habilitets problemer da 3
bestyrelsesmedlemmer også sidder i distrikts bestyrelsen. Bemærk at alle 3 er på valg i
år.
Næste møde den 22. maj hos Egum Rideklub

Med venlig hilsen
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