Referat fra D9 møde d. 27 August 2019
1. Velkomst
Klubber tilstede: EOR, GRK, Sdr. Omme, BRIK, DFGK (Sig, Langagergaard, Fredensberg, Solbakken), Robert
Klubkonsulent, Bramming, GRRK og TBR

2. Valg af ordstyrer
Tommy (Heidi)

3. Referent
Susanne Møller Hansen

4. Stævneafgift (fra 30.- til 40.- DRF)
DRF ønsker at man går nedad i dommer niveau for at få uddannet flere dommere.
E-stævner bliver også registeret GO.
Ønske at man også kan se programmet som er redet på GO i forhold til out regler.

5. Orientering fra forbund
6. Nyt fra D9
Ang. Distrikt 10, Hedensted at blevet uenig med formanden Alice. Distrikt 10 sagde at de ikke fik nogen stævner i
2019 og 2020. DRF gik ind i sagen og sagde at det kun var disciplinærudvalget kunne dette.
Så den gamle bestyrelse gik af. Og den nye bestyrelse vil gerne tilbage til samarbejdet mellem d8 og d9

7. Evaluering af D9 cuppen – Dressur og spring
D9 Cuppen:
Overordnet: der manglede ”ejerskab” for cuppen
Der var lidt kaos for springningen Bliver ændret til næste år og det får et stævne for sig selv.
der gik også lidt ”kage” i det i forhold til leverandører med hensyn til Præmier, pokaler mm.
Det er flot med alle de præmier men måske lidt for meget.
De ryttere som rider LA/MB i spring på C-plan må gerne gå ind og starte LD dressur. Måske ikke i orden.
Dækkener til alle??
Kontakt op til stævnerne: aflysning af hold hvis der ikke er nok. Manglende ejerskab igen.
det var nødvendigt at aflyse en holdklasse da der kun var 1 hold.
Hensigten var måske ment mere på at få de sydjyske rideklubber til at oppe sig.
Hvor holder man det kun for nogen nogle af C-rytterne vil gerne være med.
prøve at se på muligheden for at holde en stor Procentklasse for dem som rider de høje klasser. God ide
Måske skal der ikke være LA i Spring. Lave en out ved LB**??
Skal man holde informations aftner inden stævnerne til de små unge ryttere?
Evt. vente med at udvide, så man ikke ændre det år for år.
Uden at ændre konceptet al for meget.
forslag til procentklasse for ponyerne: LB1 – LA4 (B-bane) også for ryttere for C plan.
Kig på out regler dressur og spring.
Klubberne skal være mere solidariske medhensyn til at tage efteranmeldelse gebyr til både spring.

Sydjyskmesterskab
Spring individuel
Det gik godt, gode præmier, baner officials. Bare ærgerligt at der ikke var flere starter. Der var ca. 260 starter til
springstævnet okay i forhold til mesterskaber. Men det ville være fint med flere starter
Dressur:
Rytterne fangede ikke at der var en B finale. Der plejer at være flere 1’er pony og især flere ponyer.
Ecco var sponsor for dressur. Og det hjalp at der kun var 2 dommere.
Spring Hold:
15 tilmeldt hold. Og nord vest cup
Udfordringer med Equipe, Lodtrækning kommer ikke til at blive flyttet, så lodtrækningen ikke kommer til at forgå en
halvtime inden stævnestart.
DRF-repræsentanter bliver nød til at opfører sig ordentlig når de er ude til stævnerne.
Man må gerne som klub skrive til DRF hvis repræsentanter ikke opfører sig ordentlig.
Reklame veste til præmieoverrækkelse, og træner (som er uddannet TD’er) havde sagt at de skulle beholde dem på.
Hvordan skal man som rytter dokumentere medlemskab til et mesterskab, man vil forsøge at gøre det mere
ensartet. Man skal kigge på definitionen for dokumentation.
Klubvisitkort til rytterne som de modtager når fakturaen er betalt.
Vedr. referat fra sidste gang må en rytter starte flere kategorier til mesterskab. I spring må man ikke det har man har
spurgt Springudvalget.
Man kan evt. lave en forespørgsel til DRF om at lave en ændring så man kan starte en kat. 1 og 2. til indledende
mesterskab og så vælge til evt. finale.

8. Indkomne forslag (senest d. 23 August på mail Jespersenjensen@gmail.com )
9.Andet
Distriktets mesterskab i distance i Skærbæk
Carl-Christian var dernede,
Mesterskabet gik i LB
Breddeudvalg:
Elisabeth har på FB lagt et opslag op omkring, venskabsstævner i breddediscipliner.
(find lige det fra Elisabeth og lig på Hjemmesiden som fx Teamcup)
prøve at få rytternes øjne op for hvad man ellers kan lave med ponyerne/ hestene. Lave en dag sammen med
Elisabeth eller Putte. Kæpheste discipliner
Mail til hjemmeside informationer, susannemhansen@hotmail.com
Hvis man ønsker at få hjælpe til Equipe er man velkommen til at

Næste møde. EOR d. 26/11-19 kl. 19:00

