
 

Referat distriktsrådsmøde onsdag d. 18.01.23 

1. Valg af dirigent: Tanja Marek, Vamdrup Rideklub 

2. Fremmødte klubber:  

 

3. Meddelelser fra Distriktsbestyrelsen og Drf: 

Ingen doteringer fra 1/5.23 til samtlige ponyryttere.  

Foreningen Coolunite cup vil afholde en cup (DRF er ikke inde over) så det er vigtigt man opretter 

2 klasser. Altså en til selve klassen og en til de 30kr til Coolunite. 

D.4/5 Marts afholder Egtved C Banedesign kursus. Man skal have været føl ved D plan før man 

kan deltage. 

DRF afvikler en del turneringer som klubber har mulighed for at byde ind på: 

Egtved rideklub har budt ind på at afholde en afd. Af Brogaarden cup 

Turk har budt ind på en Catago Cup 

Flere klubber er yderst velkomne til at byde ind 

 
DRF afvikler nedenstående turneringer: 
  
Dressurens Venner Cup 
6 kvalifikationer i alt, fordelt på 3 i Jylland, 2 på Sjælland og 1 på Fyn. 
DRF Dækker doteringer og rosetter. Arrangør skal selv stå for dommerudgifter. 
Turneringen er en holdturnering i LA2 og erfaringen viser at der kan være alt mellem 4 og 14 hold 
tilmeldt pr. kvalifikation. Klubben skal have et sekretariat, der kan håndtere holdklasser. 
 
Toppony Stil Cup 
6 kvalifikationer i alt, fordelt på 3 i Jylland, 2 på Sjælland og 1 på Fyn. Seneste afvikling i uge 31. 
DRF dækker doteringer og rosetter. Arrangør står for dommerudgifter til ordinær dommer. 
Stildommerens udgifter dækkes delvist af DRF. 
Cuppen foregår i LB3 for ponyer og der er fokus på rytterens stil. Der er en ordinær dommer samt 
en stildommer til klassen. DRF anviser stildommeren, mens klubben selv skal engagere ordinær 
dommer. 
Catago Cup 
6 kvalifikationer i alt fordelt på 3 i Jylland, 2 på Sjælland og 1 på Fyn. Seneste afvikling i uge 34. 
Cuppen afvikles med 2 dressurdommer i henhold til funktionsskemaet. Klubben engagerer selv 
dommerne. 
DRF giver tilskud på DKK 2000,- pr. stævne 
Turneringen er for hesterytter og afvikles i 2 individuelle klasser pr. kvalifikationsstævne i hhv. LA4 
og MB0. 
 
Mustang Cup 
Kvalifikationer fordelt i hele landet – så vidt muligt 1 pr. distrikt. 
DRF dækker rosetter. Arrangør står for dommerudgifter til springdommer. 
Cuppen afvikles i LA og MB stilspring. Plejer at være populær og giver derfor mange starter. 
   



 
Brogaardens Kombi Cup afvikles - ved D-stævner 
Som I måske også er blevet bekendt med, skal vi i år prøve kræfter med en ny turnering på D-plan. 
Nemlig Brogaardens Kombi Cup. Afvikling fra april til august. 
Som navnet siger er det en kombineret cup, hvor deltagerne både skal ride spring og dressur – og 
til samme stævne. Vi skal derfor bruge stævnearrangører, der afvikler D-stævner med en dag med 
springklasser og en dag med dressurklasser. 
Vi skal bruge 12 klubber i vest og 10 i øst. 
I kan læse mere om cuppen her: 
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/turneringer/brogaardens-
kombi-cup 

 

 

 

4a. Nyt fra TD udvalg: 

Vigtigste reglements ændringer: 

Fællesreglementet: 

• Rytter ved R stævner skal have D licens 

• Showklasser skal godkendes af DRF 

• Endelig tidsplan på Equipe skal igen være være kl 20.00 dagen før 

• B stævner skal have oversigtstegning på Equipe, meget gerne også ved C stævner. 

• Start uden for konkurrence ALDRIG tilladt fremover. 

• Ved motion for hånd på opvarmningen skal der bæres hjelm for personer u. 18 år og 

forsvarligt fodtøj. Altid trense på hesten/ponyen på stævnepladsen 

• Sammenlægning af ponyer – er ændret fra ekvipage til starter 

• Pkt. 19.2 Antal starter pr. uge. Der menes 7 starter ikke klasser, dvs. en hest/pony må 

IKKE starte 14 gange på 7 dage. 

 

Dressurreglementet: 

• Pkt. 17.2 Hestens man skal (igen)flettes eller klippes 

• Bidløs optømning (ikke hackamore) er tilladt for heste (ikke pony) i e og d klasser svh. 0+1 

• Pisken skal ligges når opvarmningsbanen forlades. 

• Pkt. 60.3 out regler pony fortsat svh. 4, hest ændret til svh.3 start ved b-stævne, eller 

placering c-stævne. 

• Pkt. 63.1 % klasser kan afvikles udelt for ponyer. Må nu kun afvikles over 2 på hinanden 

følgende sværhedsgrader. 1 min. Mellem programskift. (Tidligere 3min) 

• Pkt.63.1 Sløjeklasser genindført til IKKE at tælle med i out regler, HVIS de oprettes/afvikles 

som showklasse. Så de skal oprettes som showklasse (Søsser må godkende disse) Hvis 

der må rides 2 gange skal det være 2 forskellige programmer. 

• Pauser: 15 starter=15 min, 30 starter=2x15min. (brug sund fornuft og snak evt. med 

dommer) 

• Pauser: Min 10min mellem hver klasse, andet kan aftales med TD og dommer 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frideforbund.dk%2Fridesport%2Fmesterskaber-championater-turneringer%2Fturneringer%2Fbrogaardens-kombi-cup&data=05%7C01%7Cal%40stibodx.com%7C4cc4df4760364fb6a2dc08daf4a49260%7Cf3b7525342144a54b05256ac6906ae80%7C1%7C0%7C638091284917110368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Q9JbsUTqyq2DVkHB5sPUAA6uOr4n9vPL%2F%2FIMCV%2F%2Bvaw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frideforbund.dk%2Fridesport%2Fmesterskaber-championater-turneringer%2Fturneringer%2Fbrogaardens-kombi-cup&data=05%7C01%7Cal%40stibodx.com%7C4cc4df4760364fb6a2dc08daf4a49260%7Cf3b7525342144a54b05256ac6906ae80%7C1%7C0%7C638091284917110368%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Q9JbsUTqyq2DVkHB5sPUAA6uOr4n9vPL%2F%2FIMCV%2F%2Bvaw%3D&reserved=0


 
 

 

Springreglementet 

• Løkketøjle/jagttøjler ikke tilladt for pony 

• Pkt. 52.8 Banedesigner assistent nu også til d-stævner hvis der er mere end 8 klasser eller 

10t. Skal være registreret i drf. De finder selv. 

• Pkt. 81.5 starttid kan ikke nedsættes til 30sec fra de 45 sec. 

• Pkt. 52.1 springdommer aspiranter må nu dømme c fra start. 

• I svh. 4 må man kun ride 1 gang i en B0 

• C-stævner for ponyer, ved max indskud på 100 kr, kan den udskrives uden doteringer. 

• Tidsplan: afvikles fortløbende, rytter skal selv holde sig orienteret på Equipe. 

• Minder jer om højdemarkering på støtter, på opvarmning. 

 

DRF Fokuspunkter: 

• God kommunikation og respekt for hinanden og vores forskellige ansvarsområder. Bør 

være en rød tråd fra hjælper - til officals,  

• Tager forsigtigt hul på at kigges på hestenes konfliktsignaler, både de små tegn og de 

store. Er hesten fit to comfeed? 

• Der vil fortsat komme ”udstyrs”kontroller med dyrlæge.  

• Ført i reglementet at TD har hjemmel for at sende hjem fra stævnepladsen ved truende 

adfærd. 

Vi mangler stadig TD’er i distriktet, så hvis du eller nogen du kender, mener det er noget for 

jer så kontakt Else. 

 

4.b Nyt fra kursus udvalg: 

Der er blevet afholdt et par Equipe kurser ved Søsser og Else med god deltagelse og god respons. 

4.c Nyt fra kommunikationsudvalg 

Vi modtager altid gerne en god historie eller nyheder fra jeres klub som vi kan ligge på FB (dog 

ikke alm. Stævner) 

4c. Nyt fra stævneudvalg og pr-udvalg 

Intet. 

 

 

 

 



 
 

5. Regnskab: 

Fremlagt af Aliice. Regnskabet godkendt. 

 

 

6.Eventuelt: 

Klubberne blev forespurgt om nogen ville holde D10 mesterskab, ingen meldte sig, så der vil ikke 

blive afholdt D10 mesterskab. 

D klasser til C stævne. Informere om at det er tilladt for C ryttere der er OUT fra d plan at starte i 

klasserne. 

Man må have 2 D klasser pr. hest / Pony pr. dag – dog skal der være overvejende flest C klasser, 

se propositioner på distrikt10.dk 

E klasser ved D stævner. Ligeledes 2 pr. hest/pony pr. dag. Husk at definere hvem de 5 inviterede 

klubber er. 

Søsser prøver at få DRF til at gøre stildommere lettere tilgængelige på GO, samt hvem der må 

være det, svaret er at kun banedesigner registret som det under DRF må benyttes. 

Samtale omkring hvad de enkelte klubber bruger af strøelse. Halmpiller rapspiller kontra spåner. 

 

Næste møde: Herslev rideklub sidst i august kl.18 – dato 

kommer snarest. 

 

Forslag fra klubberne til emner på det møde: 

• Mere om frivillighed og hjælper. Link til webinar hos DGI er lagt på FB. 

• Samarbejde på tværs af klubberne 

• DRF-elevskolen https://rideforbund.dk/rideklub-elevskole/2-klubudvikling 

• Evt. få lavet en FB-side for ”venskabsrideskoler” i distrikt 10 

• Ideer til andre arrangementer i klubberne 

 

 

 

https://rideforbund.dk/rideklub-elevskole/2-klubudvikling

