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1. Valg af dirigent 

Steen – Fredericia 

 

2. Fremmødte klubber 

Dalby Rideklub, Egtved Rideklub, Egum Rideklub, Fredericia Rideklub, Give Egnens Rytterforening, 

Hejlsminde Rideklub, Herslev Rideklub, Horsens Sportsrideklub, Jordrup og Omegns Rideklub, 

Klintholm Rideklub, Kolding Rideklub, Molger sportsrideklub, Sportrideklubben Skovly, Sydjysk 

Sportsrideklub, Taps Rideklub, Tørring-Uldum Rideklub, Vamdrup Rideklub, Vejle Rideklub, Else 

Dalum, Vibeke Kjellerup, Winni Agertoft, Susan Eeg Risom, Allice Petersen, Søsser Sejer, Tanja Marek 

 

3. Meddelelser fra Distriktsbestyrelsen og DRF 

- Der er godt gang i VM-turneringen. Husk at få VM-klasser med til jeres stævner 

- Rideforbundet er ved at strømline distrikterne. Der er forslag om at alle distrikter skal have en 

hjemmeside, min. 2 kurser pr. år, ens regler for distriktsmesterskaber. Rideforbundet foreslår ligeledes 

at distriktets økonomi varetages af rideforbundet. Distrikt 10 mener, at det er vigtigt at distrikterne, 

har stor indflydelse, da vi har en tættere relation til klubberne. 

- Der er kommet godt gang i de nye ryttermørker – opfordr jeres ryttere til at tage mærkerne 

- Fortsat gang i certificeringer af rideklubberne 

- Rideforbundet arbejder på et online kursus til nye forældre i ridesporten 

 

4a. Nyt fra kursusudvalget 

Der holdes reglementskursus i forhold til stævner d. 10. februar i Vejle 

 

4.b Nyt fra TD-udvalget 

Der er kommet en del reglementerne, som du bør være obs på: 

- Propositioner skal lægge på GO senest 21 dage før stævnestart 

- bemærk især ved c-stævner, hvornår i sætter stævnestart til – har betydning for, hvem der må 

ride hesten 

- Undgår hest og pony på opvarmningsbanen samtidig 

- TDer vil kigger på overdreven brug af pisk (især i spring) – Rideforbundet har fkus på hestevelfærd 

- Nye regler for udelukkelse ved D-stævner gælder ikke ved D-klasser ved C-stævner – fremover 

kan klubber i Distrikt 10 have mulighed for 1 klasse for pony og 1 for hest PR. DAG til c-stævner. 

- Opdeling af klasser i dressur er ændret til 36 ryttere 

- Er det muligt at starte to gange i %-klasser, SKAL det skrives i bemærkningsfeltet. Skriv også om 

man kan få to placeringer. 

- Der må nu rides med alle farver bukser til springstævner til E, D og C-stævner 

- Anbefales at der sættes højder på springstøtter til opvarmning fra 60-160 cm. 

 

4.c Nyt fra kommunikationsudvalget 

Send gerne jeres gode historier til os, så lægger vi dem gerne på facebooksiden 

 

4.d Nyt fra stævneudvalget 

D-stævner bliver godkendt af Søsser Sejer 

C-stævner bliver godkendt af Aliice Petersen og Søsser Sejer 

Send gerne en SMS når der er lagt noget ind til godkendelse 

- Husk at booke dressurdommere, der passer til sværhedsgraden 

- Dressurdommere skal have besked senest 5 dage før stævne med tidspunkt 



 

5. Gennemgang af regnskab 

- Susan gennemgik regnskabet – ingen yderligere kommentarer 

- Ændring i TD-honorar fra 1. april: 500 kr. for D-stævner, 1000 kr. for C-stævner 

 

6. Præsentation af Bo Geil – kandidat til Repræsentantskabsmødet 

Allice fortalte om Bo Geil, der stiller op til DRFs bestyrelse. 

Vi opfordrer alle til deltage i Repræsentantskabsmødet d. 2. april i Middelfart 

 

7. Eventuelt 

Det ønskes at vi på næste møde laver en form for workshop om, hvordan klubberne får flere 

frivillige hjælpere 

 

Næste møde afholdes d. 24. august i Fredericia Rideklub 
 

 

 

 


