
Dansk Ride Forbund DISTRIKT 10 - referat 

DISTRIKTSRÅDSMØDE 

MANDAG D. 24. August 2020   

Afholdes hos: Kolding Rideklub 

Deltagere: Christineholm’s Rideklub, JORK, SJS, Dalby, FRESK, KOR, HMR, HDR, TURK, DRF, TAPS, EGT, VDR, 

Morten Rodtwitt (DRF), Karoline Kjemtrup (DRF) 

 

1. Valg af ordstyrer Vibeke 

2. Valg af referent Tanja/Else 

3. Lasse fra Foreningsforum Aflyst 
4. Nyt fra Distrikt 10 Klubberne er kommet godt i gang oven på Corona, og gode til at holde 

corona regler. 

 

Distrikt 10 mesterskaber er afholdt individuelt i både spring og dressur hos 

Kolding rideklub, og spring pony hold er afholdt på Boller Rideklub.  

 

Stævneplanen er opdateret med nye datoer, enkelte stævner er flyttet, 

enkelte er aflyst og få ekstra er kommet på. 

 

DRF nye propositioner, se mere på d10’s hjemmesiden.  

 

Nyt tiltag fra DRF: Der bliver i en periode udført udvidet udstyrskontrol. Det 

har betydet at flere ryttere er blevet diskvalificeret fra mesterskaber, bl.a. 

pga. sår i munden. Man opfordrer til at klubberne og trænerne har mere 

fokus herpå, og bakkes op af TD’ere, så vi får mere information og læring. 

 

Ang. Corona opfordres klubberne følg rammerne, klubberne fingeren på 

pulsen. 

 

5. Nyt fra udvalg Stævneudvalg: 

Stævneplanen opdateres løbende 

Distrikt 10 Cuppen er aflyst, men er tilbage i 2021 

Kommunikationsudvalget: 

Vi vil gerne dele de gode historier på distriktets facebook side. Send dem gerne til 

Tanja eller Else. 

Send gerne præsentation af jeres rideklub 

TD: 

Hanne skal opereres i ryggen, så kommer ikke i gang lige nu. Gitte er en ny mulig 

kandidat 

Kursusudvalg: 

Stor tilslutning til Equipe-kursus 

Udvalget arbejder på at få flere arrangementer op at stå 



 

6. Økonomi Regnskab gennemgås til mødet i januar. 

Klubberne skal ikke betale kontingent til distriktet i år p.g.a. Corona 

7. Valg til bestyrelsen På valg er Susan Eeg Risom, Lene Rosenberg, Vibeke Kjellerup og Søsser Sejer – alle 

modtog genvalg og blev valgt. Ny i bestyrelsen er Winnie Agertoft. 

8. Kort nyt fra klubberne KOR: lys fremtid, har ikke mistet medlemmer. Har haft lukket ned for parter 

og elevskolen, men har stadig ventelister.  

HRM: lukket ned, medlemmer blev, måtte af med en pony pga. økonomi. Nu 

skaffet 2 nye, fået nye elever ind. Lille klub. Nye ejer på stedet, godt 

samarbejde, vil gøre noget ved faciliteterne. Vil holde åbent hus. Stævne i 

sep. Har haft søgt puljer og fået lidt. 

FRSK: lukket ned, skal have noget kæp heste ridning. Og noget kåring ind. 

Elevskolen godt kørende. 

HDR: lukket ned, søgt forskellige ting og fået penge den vej.  

TAPS: ingen elevskole. Hvad er en lukket ridehal? Lidt utilfredshed fra rytter.  

Rytter ind til undervisning, ikke helt i gang endnu. 

TURK: God fremgang også under C. søgt flere steder og fået penge ind. Har 

været økonomisk god støtte, fået ny elevpony, og renovering af ude baner. 

Har været positivt. 

Dalby: lukket ned, halv parter red efter skema, ridehus ikke lukket, politiets 

hjemmeside fulgte de, brugte sund fornuft, ikke modtaget noget støtte, alle 

elever er der, tingene kører nu normalt. Svært at planlægge stævner ingen 

ved hvornår C. går over. 

Sydjysk elevskole: lejer sig ind. Udfordring økonomisk, online ridt skal 

afholdes 21 sep. 3-15km. Roset og diplom. Flere forskellige sponorater. 

JORK: gen. 11 marts, holdt i en lade med god plads, ny bestyrelse, derefter 

lukkede de, 14 elevheste, hårdt, alt undervisning blev betalt, nedsættelse til 

100 kr. ikke søgt hjælpepakker, masser af nye elever, og venteliste, 

ridehallen lukket, fik sponsoret ny bund af forældre. Ejer og passer, ingen 

ansatte, kværke i stalden i maj.  

Winnie: oplever som official stor forskel på klubberne og i distrikterne. 

VDR: Fremgang under c. stor tilgang af drenge., ridelejr med 35 deltager 1 

dreng havde det som blommen i et æg. Kun 1 mdr. med nedlukning, ellers 

efter en c. plan. Så hurtig i gang. Alle betalte kontingent, god opbakning, 

rigtig stor opbakning fra forældre holder nu, online undervisning med stor 

succes. Meget teori. Online programridning for dommer med feedback. Søgt 

hjælpepakker og fonde og fået næsten alt hvad de har søgt.  

EGT: Har næsten ikke fået noget af det de har søgt. Har måtte sige farvel til 

nogen låne ponyer, mangler akut 2 mindre heste/ponyer. Ringede til politiet 

og fik lov til at bruge hallen til 1 familie ad gangen. Holdt derfor alle 

elevheste i gang, og lidt undervisning via tlf ude. Sendte jævnligt billeder af 

heste uden rytter. Holdt strigle dag udenfor. Har skiftet underviser. 

9. Evaluering af elevskolecup KOR, Dalby, JORK, VDR har haft hold med i år. 



Godt koncept, men måske ikke hel enighed om hvordan det afholdes. 

JORK: på et ellers godt stævne får JORK og VDR en rytter disket for at have 

modtaget hjælp på banen inden klokken ringede. Fik derfor kun 10% mindre 

end dagens laveste ridt. Dommer sagde ikke noget, blev dybt frustreret, 

klubben traf afgørelsen med dommer og TD. Der blev klaget til DRF, og JORK 

og VDR fik medhold.  

Har oplevet en hård dommer som dømte ned på hestens holdning, ikke fair 

på elevheste. 

Regler: Winnie mener retningslinjer anderledes bør uddeles på dagen til alle 

officials.  

Dalby: de rider på fremmede ponyer, det bør der være stor respekt for. Og 

dømmes derefter, så de får en god oplevelse. Klare regler for om privatrytter 

må deltage. 

KOR: kig på tyske regler, hvor man kigger meget mere på brug af hjælper og 

opstilling.  

Vibeke: ld og lc, var ikke klar over at kritikkerne var ændret til elevskole cup 

Dalby: mega god opbakning, flinke folk, god stemning, følte sig velkomne.  

Det var fedt at være ude. 

Tanja: ønsker klare regler. 

DRf: erfaringer med holdånd? Første år var de bedste med sammenhold. Er 

blevet dårlige, måske pga. finalen for prestigefyldt. Ønsker det sociale tilbage 

med bl.a. fællesspisning. 

Dalby: lokalt på rideskolen har det skabt godt sammenhold, men svært på 

tværs af klubberne 

JORK: havde arrangeret ponygames bagefter. 

DRf: fedt med input, vigtigt. Ved den trænger til justering.  

Winnie: elsker børn, tage kæphesten med. Det skal være en leg. Finalen hos 

helgstrand, det bliver lidt for skinnende. Væk med de dyre ting igen. 

Jørgen: finalen er ikke af det gode. Helgstrand er for meget. Skal blive nede 

på et andet plan, ikke så meget prestige. 

Søsser: Hjem til klubberne igen. 

Tanja: Skal det være de samme rytter hver gang: Gerne flere hold fra 

klubben. 

Dalby skifter rytter hver gang. Ønsker gerne oplysninger om hestene på 

forhånd 

Gurli: har kørt med 2 faste hold, god ide med at udskifte rytter. 

Aldersbegrænsning? DRF: ja det er muligt.  

Dalby foreslår 16 år. 

Søsser: hvordan får i tid: vi har undervisning 6 dage i ugen og part dag. 

Dalby: inddrager parterne og hjælper med klargøring af hestene 

 

10. Opstart af ERFA-grupper  Nytænkning 
Dalby: mangler måske tid til flere møder. 



Gitte: enkeltstående møder med et emne. 
Gurli: god ide med at det kan være andre fra klubberne der deltager i den 
slags. 
Taps: ideer til baner. Hvad er en god ridebane? Hvad skal man være 
opmærksom på. Pasning og vedligehold. 
Søsser: hvordan får man hjælper? Hvordan motivere og fastholder vi dem.  
Flere gode bud på hvordan. 

11. Nyt fra DRF ved Morten 

og Karoline 

Se vedhæftet præsentation 

12. Generelt Gurli: hvad blev der af kvadrille ridning?? DRF??? Møde i breddeudvalg 
onsdag, Morten tager ønsket med 
Jørgen, Dalby: Hvorfor er der ikke flere der deltager på møderne? Mener der 
er meget brok ude i klubberne. Kun de bedste klubber får starter. Lav d-
stævner i stedet det er der penge i. Har lavet ebbe flod bane, men ville ikke 
lave mere da han ikke troede der kunne tjenes penge retur. Rytter stiller 
større og større krav. Alt skal være tip top. De prof stalde gør det svært for 
alm. Klubber at være med. 
 
 

13. Næste mødedato Onsdag d. 20. januar kl.17.30 inkl. sandwich. Hos Dalby. Mødet kl.18.00 

 


