
Referat af distriktsrådsmøde 23. august 2021 

 

1. Valg af dirigent 

Tanja 

 

 

2. Valg af referent 

Tanja 

 

 

3. Optælling af fremmødte klubber  

Kolding, Jordrup, Dalby, Vejle, Sjølund, Hejlsminde, Horsens, Fredericia, Sydjysk sportsrideklub, 

Egtved, Vamdrup, Taps 

 

 

4. Seneste nyt fra Distrikt 10 og Dansk Rideforbund v. Aliice Petersen 

- Manglende tilslutning til stævner på alle niveauer, enkelte større arrangører har mange starter. Der 

kan være mange årsager: meget i kalenderen, det er for dyrt og der er for mange stævner. D10 

sender mail til klubberne omkring et fælles skriv. Kolding deltager I at skrive brev sammen med 

Tanja. Aliice sender til rideforbundet. 

 

Kolding spørger: Hvorfor skal de store private steder have lov til at holde C-stævner. Er 

Rideforbundet ikke til for rideklubberne? Kolding måtte aflyse et landsstævne, da der blev tildelt et 

ekstra B-stævne på Fyn. Rideforbundet har “glemt” at skrive til de omkringliggende klubber, så man 

kan vende tilbage. Klubberne er nødt til at stå sammen om at skrive et brev til Rideforbundet. D10 

sender mail til klubberne omkring et fælles skriv. Kolding deltager I at skrive brev. Aliice sender til 

klubberne 

 

- Rideforbundet har oprettet et udvalg, der skal kigge på om distrikter skal sammenlægges, så det 

bliver mere ensrettet. De kigger også på hvilke arbejdsopgaver der skal ligge i distrikterne på både 

kort og lang sigt.  

 

 -Rideforbundet er begyndt at lave to-do videoer om mange forskellige emner 

 

- Nye ryttermærker er klar til ultimo august 

 

- Teamsmøder på vej til fra rideforbundet – om bl.a. økonomi 

 

- DIF har spurgt om der er behov for hjælp efter corona, men vi har ikke indtryk af at det har været 

nødvendigt i Distrikt10 

 

 - Papirløse stævner er fremtiden – der kommer webinarer og kurser til stævnearrangører, når de er 

helt klar. Kræver ekstra pc’er. Alle ryttere skal opgive rigtige mailadresser. Der skal være ordentlig 

netforbindelse. 

Reaktion fra klubberne: Kun 3 af de fremmødte klubber har netværk ved stævnebanerne, hvilket 

kan give udfordringer. Klubberne er bange for at det bliver sværere at finde skrivere der kan skrive 

hurtigt nok.   

 

- Nivellering af pris for afholdelse af stævner. Flere klubber synes det er for dyrt, hvis de f.eks. kun 

holder et B-stævne. Man kigger på om klubberne i stedet sjal betale et gebyr pr. afholdt stævne. 

Hvis man nu bliver nødt til at aflyse et stævne, kommer man til at betale medlemskontingent 

alligevel.  

 

- VM-turneringen kører godt med mange ryttere der prøver nye discipliner. Tænk det ind i jeres 



stævner. Løber til sommer 2022. 

 

- Hvis man holde D- og C- stævner sammen I dresser – vær obs på at D1 dommere ikke må dømme 

D-klasser til C-stævner. De følger stævneniveau 

 

- Har du ønsker til reglementsændringer – udfyld formular på hjemmesiden. Hvert år 1. september 

bliver forslag gennemgået. 

 

- B-stævne kalender er færdig omkring 1. december. Derefter kommer der mail til klubber om 

stævneønsker. D10’s stævneplan laves færdig mellem jul og nytår. Vi holder møde med jysk-fynske 

klubber, for at kigge kalenderen igennem. 

 

- Der har været rigtig mange stævneændringer i år – men den går ikke til næste år. 

Når I modtager stævneplan i januar – tjek om der er klubber, der ligger tæt på, der har stævne 

samme weekend.  

 

 

5. Orientering fra udvalg 

- Stævneudvalg 

Der blive i år ikke afholdt D10 mesterskaber pga. for få deltagere tidligere år. Flere klubber er 

sprunget fra som arrangører. Vi har forsøgt at indgå et samarbejde med D8 og 9 om Sydjysk 

Mesterskab – afventer deres beslutning. 

 

Vi overvejer i stedet at lave en anden form for mesterskab – så rytterne kan deltage begge steder. 

 

Ved næste års stævnetildeling skal klubberne være mere realistiske om, hvor mange stævner de 

kan afholde. Flere er i år blevet aflyst pga. manglende hjælpere og frivillige. 

Se på om flere klubber kan gå sammen om stævner, så det bliver nemmere at få hjælpere 

Mange landsstævneryttere kører til udlandet 

Vi skal finde ind til, hvad det er for nogle ryttere vi har i distriktet og hvilke ønsker de har til stævner. 

Tænk kreativt omkring afholdelse af stævner 

 

- TD/officials udvalg 

Der er tre TDer i gang - en stopper måske.  

Opfordring til at kontakte Alice/Else, hvis man har lyst til at blive banebygger, dommer, TDer 

 

- Kursusudvalg 

Der har været afholdt Equipe-kursus med fornuftig tilslutning. Skriv til Else, hvis I er interesserede I 

kurser. 

Forslag til reglementskurser, både for klubber og ryttere – der kommer mange spørgsmål til 

reglementet på Equipe kurser. Vi skal “opdrage” rytterne til selv at finde ting i reglementerne. 

 

Udfordringer eller andet I klubberne – kontakt gerne Søsser og Winni 

 

 

6. Regnskab 

Gennemgang af regnskab 

Ingen kontingent blev opkrævet i 2020 pga. Corona.  

Ingen spørgsmål – og regnskabet er godkendt 

 

 

Forslag om ny TD-struktur 

Klubber har hidtil kun betalt TDer til C-stævner. Den indtægt skal dækkebåde D og C-stævner – og 

det giver underskud I dag.  



Ny struktur bliver at der skal betales 500 kr. for D-stævner (pr. stævne – så maks. 8 timer/1 dag) og 

1000 kr. for C-stævner pr. TD 

Forslaget blev godkendt – gælder fra 1. April 2022. 

 

Der bliver sendt regning ud på kontingent 

 

Zibrasport 

Der er et firma, der gerne vil “sælge” kamera, så vi kan filme fra stævner, som så bliver vist på 

Zibrasport. Det er dyrt og vi tror ikke på at det bliver brugt nok. 

 

 

 

7. Nyt fra klubberne - bordet rundt, hvordan går det? 

Taps:  

Kommet godt gennem corona, Fået ny udendørsbane – er klar til stævner igen. Fået klubmodul 

ind. Har 50-65 medlemmer + ca. 10 efterskoleelever 

 

Kolding:  

Kommet godt gennem corona – venteliste til elevhold. Mangler ponyer/hest. Aflyst stævner. Fået 

ny beridder/daglig leder Peter Rahbek. Finn har været der i 33 år.  

Ca. 300 medlemmer 

 

Jordrup:  

Kommet godt gennem corona. Fik kværke på ny pony – havde også en tur sidste år. Isolerer nu nye 

heste de første 14 dage. Godt gang i elevskolen. Knap 100 elevskoleryttere – 124 medlemmer. 

Aflyst D-stævner – kunne ikke overskue restriktioner. Har ikke selv D-stævne ryttere.  Ikke til at 

opdrive elevskoleheste. Kan vi promovere at elevskoleheste har det godt – der bliver holdt øje med 

dem.  

 

Dalby:  

Mindste problem var corona, men i december gik hele bestyrelsen. De er startet helt fra start med 

bank/kommune osv. Der er nu kommet styr på det. 200 medlemmer – har haft fantastisk elevskole. 

Søger ny underviser i stedet for Sally. Helle køber heste hjem, rider dem op til brug i elevskolen + til 

salg. 

 

Vejle:  

Helt ny bestyrelse. Ca. 300 medlemmer. Overtog en synkende skude. Tilgang  i elever til elevskole. 

Kan ikke finde heste. Stuvende fulde stalde. Holder kun indendørsstævner, håber på at de kommer 

godt i gang.  

 

Sjølund:  

Ny klub i Distrikt 10. 65 medlemmer – vil gerne bruge DRF’s tilbud.  

Har kæphestehold. Alle kan være med, har skabt liv I klubben. De har ikke elevheste. Giver meget 

motion. Ridelejr for kæphesteryttere. Har været rundt på skolerne med UU-vejledningen i 0.-6.klasse 

 

Hejlsminde:  

120 medlemmer – 40-50 er elever. Kan ikke finde elevponyer. Sendt tre på pension. Har købt tre – 

ingen er helt på hold endnu. Er lidt for sensitive. Ny bund i ridehal. Er ved at få etableret ny 

udendørsbane – ponymål. Fået to nye undervisere. Forholdsvis ny bestyrelse, begynder at få styr på 

stævner 

 

Horsens Sportsrideklub:  

(Sammenlægning af Horsens Rideklub og Boller Rideklub) Står foran et stort renoveringsprojekt.  

Der har været meget nyt – fusionen fylder, det bedste med fra to verdener og mange ting skal 



lægges sammen. Rykket rund på hold, for at få plads på venteliste 

Ny bestyrelse – 3 fra hver af de gamle bestyrelser og ny formand. Vil gerne engagere flere 

frivillige… 15 timers frivilligt arbejde er skrevet ind i partskontrakten. Kommer til at prøve flere ting af. 

235 medlemmer – ansat ny underviser. Mangler elevheste. Har købt to nye – den ene projekthest. 

Håber at kunne opretholde stævne del. Har god succes med D-stævner – har mange starter, og 

det er her de selv har ryttere.  

Har også haft 35 starter til kæpheste.  

 

Fredericia:  

Intet nyt er godt nyt  

 

Sydjysk Sportsrideklub:  

24 medlemmer. 10-års jubilæum i år. Har ikke holdt stævner pga. Herpes og corona. Er lejet ind på 

Hansenberg. Holdt et online-ridt sidste år – 100 starter med overskud på 5000 kr. Siden er der mange 

der har holdt det. Sender billede af rute, får tilsendt diplom og roset. Har inviteret via facebook. 

 

Egtved:  

200 medlemmer. 3 undervisere. Venteliste på elevskolehold. Mangler elevheste. Købt fire års og 

redet til af underviserne. Fået stillet låneheste til rådighed, men mangler fortsat heste, da nogen er 

sendt på pension. Ikke så mange opstaldere.  

Gået I samarbejde med DRF – de har været inde og kigge på stedet med nye øjne, hvad kan 

klubben? Ny stald”hjælper” – hun fanger mange ting I hverdagen.  

Kan ikke trække c-stævner I øjeblikket. Ikke mange starter til distriktsstævnet. 

 

Vamdrup:  

Kommet godt gennem corona. Fastholdt medlemmer – blandt andet uddelt goodiebag og tilbudt 

online undervisning – materialet bruges fortsat til nye medlemmer. Ca. 90 medlemmer der rider 

elevskolehold  

Holder interne stævner med knap 90 starter, ridelejr med 36 egne ryttere, mere end 100 til 

generalforsamling, der blev afholdt sammen med prisuddeling. Arbejder på frivilligheden – har 

rigtig mange hjælpere.  

 

 

8. Valg til bestyrelse 

På valg er Aliice, Else, Tanja og Morten 

Aliice, Else og Tanja er genvalgt. Bestyrelsen vælger at gå ned i antal, så Mortens plads 

genbesættes ikke. 

 

 

9. Evt. og dato for næste møde 

- Klubmodul kontra zakobo 

Hejlsminde havde klubmodul tidligere, er skiftet i dag og det er meget nemmere. God support. 

Kører både tilmelding og økonomi.  

Flere klubber melder positivt tilbage omkring klubmodul.  

 

- Elevheste:  

Alle klubber siger det er en udfordring at finde elevskoleheste. Prisen er meget høj, og der er ikke 

mange heste at vælge imellem. Der bliver ikke avlet så mange ”billige” heste længere, der er ikke 

kommet så mange til landet under corona, mange private ønsker ikke at sælge til rideskoler. 

Kan rideklubber måske være bedre til at ”sælge” til hinanden.  

Egtved ”låner” ved dem der har tur-steder – kommer kun til at mangle dem en uge inden de 

kommer retur efter sommerferien. Bruger de gange til undervisning på staldgangen mv.  

Kan man finde virksomheder der vil ”sponsorere” en pony- så der er flere penge at købe for. 

Pantkasse – penge bruges til massage af hestene 



Send beskrivelse af, hvordan hestene har det som elevskolehest – så laver vi nogle posts på sociale 

medier. 

Få eleverne til at poste hvordan en elevhest har det på sociale medier 

Alle skriver på hjemmeside, hvordan elevhestene har det. Hvor meget går de osv. 

 

 

- Der er ændret en del i certificeringer, nogle er frafaldet. Det er også blevet nemmere at få 

elevskolecertificeringen. 

 

- Manglende starter til stævner kan skyldes at det er for dyrt. Der skal købes D-licens, betales 40 kr. 

gebyrer og måske skal der også lejes trailer. Det kræver meget af forældrene at få deres rytter ud 

til stævner. Mange LD-ryttere har deres egen underiser med – det bliver for nogen for svært at 

være med på det plan. Elevheste har svært ved at være med på D-plan, de er ikke dygtige nok. 

Ryttermærker gav adgang til højere stævner 

Kan man ride et stævne hjemme – online bedømmelse – lad os lave flere sjove og kreative 

aktiviteter 

 

- Vejle Rideklub lægger hus til næste møde – bestyrelsen vender tilbage med dato for møde med 

stævnefordeling i januar 2022. 


