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DISTRIKT 10

Referat af Distriktsrådsmødet
Tid og sted:
22. april 2013 kl. 19.00 hos Hedensted Rideklub, Rindbækvej 2, 8722 Hedensted

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremmødte klubber
9 ud af 37 klubber
3. Ny stævne struktur ? v/Michael Tækker – DSR
Michael gennemgik hans oplæg – som faktisk var ment som en provokation. I hele DK
har vi ca. 11.000 rytterlicens ryttere. I d 8-9-10 er der ca. 2000 licensryttere.
Der var bred enighed om at private ridesteders mulighed for at arrangere stævner bør
begrænses. Da det ødelægger klubbernes mulighed for at tjene penge. De større
stævner – mesterskaber osv. bør udbydes til klubberne før de private steder får lov. I
en mail fra DRF af 11/2 2013 præciseres reglerne som de private ridesteder skal
overholde hvis de afholder stævner. Forholdet imellem at de private steder kan nøjes
med at betale kr. 6000,00 for at holde et mesterskab kontra klubberne som betaler kr.
106,00 pr. medlem pr. år til DRF er ikke ok. Private steder bør betale noget mere – de
tjener trods alt masser af penge på at holde stævnerne. DRF har åbnet op for at Avls
forbund får mulighed for at oprette en klub som kan optages i DRF og betale
almindelig kontingent. DRF skal huske at alle stævner arrangeret af private skal
godkendes af distrikternes bestyrelse. Man kunne evt. indføre at private
stævnearrangører ikke må tage c-klasser ind således at de ikke konkurrerer med
klubberne. Bør indskærpe overfor DRF at de ikke giver tilladelse til C-klasser hos
private – den afgørelse ligger hos distriktsbestyrelsen. Ligeledes må DRF ikke svare på
spørgsmål vedr. distriktsstævner. Opfordre til at de store klubber søger hjælp hos de
mindre klubber ved afholdelse af stævner – så kan klubberne fordele ”kagen”
efterfølgende og det kommer alle tilgode. Sydjysk Mesterskab bør kunne deles således
at lidt mindre klubber får mulighed for at byde ind på et af mesterskaberne og således
bevise at de godt kan holde større stævner. Hvor mange stævner i spring og dressur
skal der være ? lige p.t. er det sådan at hver anden weekend er der spring og hver
anden weekend er der dressur i de sydjyske distrikter. Forslag om at DSR udvalget
bestemmer hvilke stævner vi skal have i D8-9-10 og udbyder herefter datoer til
klubberne, som så kan byde ind på dem. Sydjysk Mesterskab burde ligge i august /
primo september således at rytterne ikke presser sig selv og hestene for meget for at
kunne nå at kvalificere sig. Evt. lade DSR afholde udgifter til dommere og TD’er til
Sydjysk Mesterskab, således at klubben ikke har de store udgifter, og så vil det ikke
blive et problem at afholde dressur mesterskaberne. Michael vil gå videre med ideerne
og komme med et oplæg som distriktsbestyrelserne skal godkende.
4. Meddelelser fra forretningsudvalget og DRF
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Niels Meincke TD ansvarlig i springudvalget, Stephen Bege Knudsen i dressurudvalget.
Der vil komme en ny uddannelse – bedre opfølgning – og ny stævne rapport. Vi har
haft foredrag med Rune Strøm om kommunikation – synd der ikke kom flere.
Distriktsbestyrelsen vil gerne have forslag til foredragsholdere, da vi helt sikkert vil
holde flere foredrag. Vi mangler C-bane byggere i øjeblikket. Og B-springdommere
mangler vi også – vi skriver til Bent Schulz. 1 dags medlemskab er ikke lovligt i
henhold til DIF – man skal være medlem mindst 3 mdr. – husk også at I skal tælle disse
medlemskaber med i antallet til DRF – dvs. at I skal betale kr. 106,00 til DRF for at
tage et medlem. Nye regler for ponymåling – ponymåleren har nu mulighed for at
begrænse antallet af personer om ponyen til max. 2 personer, dette indføres for at
skabe mere ro om målingen. Hvis der er mindre end 7 tilmeldte ponyer til en måling vil
målingen bliver aflyst eller rykket pga. økonomien. DRF’s ny portal - Go fungerer.
Bemærk at ryttere uden rytterlicens også kan tilmelde over Go.
4.a Gennemgang af regnskabet for 2012 v/Susan
Indt. 77.000 – udg. 69.000 – resultat 4.000.
Officials som skal have penge fra distriktet skal fremsende bilag således at Susan kan
nå at få udbetalt pengene i det pågældende år. Susan laver kun betalinger 1 gang om
måneden.
5. Orientering fra repræsentantskabsmødet
14. april i Sønderborg – Berideruddannelsen var det store emne – der blev enighed om
et nyt forslag fra Holte Rideklub, således at DRF’s bestyrelse har fået 1 år til at få ny
uddannelse op. 70 års reglen blev fastholdt. Valgt ind i bestyrelsen: Anne Mette Binder,
Charlotte Gierahn og Jacob Ravnsbo.
6. Andre meddelelser:
• Breddeudvalget: Vi har gang i kvalifikationsturneringer i bredde disciplinerne: Trec,
ponygames, Team Cup, Springstafet og Pas De Deux. Husk landsfinalerne i weekenden
den 29.-30. juni på Vilhelmsborg. I kan søge tilskud til friluftslivet til Hest - se mere på
www.friluftsrådet.dk
• D-Stævneansvarlig: Forslag fra Bettina: Indskuddet skal være frit og doteringer max. 6
x indskud til førstepladsen, 4 x til anden pladsen, 2 x til tredje pladsen, øvrige
placeringer 1x. Ved ærespræmier dobbelt op på beløb. Forslaget blev vedtaget – bør
evalueres om 1 år.
Der må tages gebyr på max. 30,00 kr. pr. betaling ved manuelle tilmeldinger til dstævner, hvis stævnet er oprettet på med tilmelding på GO. Bemærk at ikke licens
ryttere også kan tilmelde på GO.
7. Valg til distriktsbestyrelsen
På valg er Susan Risom – modtager genvalg - valgt
Flemming Nielsen – modtager genvalg - valgt
Dorthe R. Nielsen – modtager genvalg - valgt
8. Valg af suppleanter
På valg er Line Thomey - Birte Kyed Andersen er valgt.
8a. Valg af revisor
På valg er Kirsten Ridder – modtager genvalg - valgt
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9. Eventuelt, herunder dato og sted for næste møde.
Vi mangler kursus ansvarlig – stillingsopslag på hjemmesiden.
Vi mangler repræsentant til friluftsrådet – stillingsopslag på hjemmesiden.
Ønske om at etablere en erfagruppe i stævnesystemet – evt. med efterfølgende
opfølgning af Lise Rohden fra DRF. FN & DRN tager sagen op og får lavet invitation.
Spørgsmålet om man må invitere ubegrænset antal klubber fra andet distrikt til Dstævner dukkede op og ja i henhold til Jakob Leth fra springudvalget, så må man
invitere lige de klubber man har lyst til. DRN får fulgt op hos DRF at det er korrekt og
at reglementet bliver ændret.
Ny mødestruktur i distrikt 10:
Foredragsmøde i efteråret; valg, fordeling af D-stævner og regnskab på januar-februar
mødet. DRN finder et sted.
Med venlig hilsen
Else Krarup
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