Distriktsmøde d. 19/10-2020

1. Velkommen ved formand Tommy Nielsen
Klubber til stede: GRK, TBR, DFGK, EOR, BDR, TJR, Brik, ØGR, KÅR, SORK, GRRK, BRK
2. Valg af ordstyrer
Tommy Nielsen
3. Orientering fra forbundet
Morten direktør, Karoline udviklingskonsulent, rekruttering og aktivering af voksne medlemmer.
- Fremtidsudsigt samt fokus på/ for klubberne.
- Covid-19 retningslinjerne står i højreside på rideforbund.dk, DRF prøver at fortolke på myndighedernes
retningslinjer for at hjælpe klubberne, hvis det ikke står der så kontakt rideforbundet de har flere kontakter
ved myndighederne.
Anbefaling, Klubberne kan sende en beskrivelse ind til det lokale politi, de kan hjælpe i forhold til råd og
vejledning af restriktionerne. Så myndighederne får en forståelse for hvordan det forgår til ridestævnet.
Det forventes at der kommer en skabelon fra DRF for hvordan man kan lave en plan for stævnet.
Det er især ponyspring som kan give problemer, i forhold til forsamlingsforbuddet. Det ser desværre ikke ud til at
det ændrer sig lige foreløbigt. Kig lige de nye hjælpepakker igennem de er på rideforbund.dk hvis man er i tvivl
så kontakt DRF.
DRF arbejder på at få ridehaller godkendt for at en ridehal IKKE er en idrætshal, altså IKKE en indendørsaktivitet.
Der er et behov for at rydde op i DRF, og der er 4 strategiske pejlemærker som vil få fokus fremadrettet.
Fokus på hestevelfærd, DRF tager teten og sætter dagsorden for god hestevelfærd.
DRF kigger på hvordan man kan forebygge, og få fokus på god hestevelfærd, test af velfærd ved stævnerne, (tjek
af munden på hestene) DRF ville gerne have lavet en kampagne for god hestevelfærd med mere udstyrskontrol.
DRF skal ud på rideskolerne, undervisere, forældre og ryttere på alle niveauer så de ved hvad god velfærd er,
argumenterne skal faglige forsvarlige, man kigger på stævnestruktur, fællesbestemmelserne, osv. Alt skal være
fagligt og sagligt.
Ridesporten, Aktiviteter og stævner: Stævne struktur, professionelle vs amatørryttere til dressur, man skal
kunne finde noget så det ikke bliver administrativt tungt.
ifht. Spring hvorfor rider Kat 2 og 3 sammen med Kat. 1 samme i LB (Kat 3 kan ride op til M klasser) kan være
svært at for Kat 1 ryttere at finde motivation for at komme ud og starte.
Hvorfor udfasede man stilspringning så meget, der var en del lovning fra rideforbundet at der nok skulle være
stildommere nok, men det er svært for klubberne at finde en stildommer (Jylland)
Hvordan kan man få de unge mennesker og voksne som tidligere har været aktive inden for ridesporten,
hvordan kan man få dem tilbage igen. Kan man evt. gå sammen med kommunerne om at gøre det attraktiv at
have medlemmer over 25 år i klubberne, evt undgå at klubberne bliver modregnet i deres tilskud for hvert
medlem over 25 år.
Formålet med at med at få flere voksne til at være medlem og aktive i klubberne.
Hvad er motivationen for de voksne, har de børn som går til ridning. Intro aftner, fx ridning tapas og rødvin.
Hvis klubberne er interesseret, så kan man kontakte Karoline så kan hun komme ud og give gode ideer og
løsninger for hvad der fungerer for den enkelte klub. Kan man finde en match for dem som gerne vil ride, men
ikke har tid til en hest sammen med dem som har en hest men ikke tid til at ride fuld tid.
evt. det behøver ikke nødvendigvis at være holdridning, og der kan være forskellige, løsninger for de enkelte
klubber. Man kan evt. køre det i loops af forskellige perioder.
Det kan være at man kan finde flere frivillige.
Det skal være et fællesprojekt mellem klubberne og DRF.
Karoline, konsulent 43262825/ 29823166 kakj@rideforbund.dk

Elevskolen: elevskolen har været overset, men der er ærligt, det er vigtig at få fokus på den igen
hvordan for man ændret ryget for elevskolen, kan man gøre det igennem markedsføring, ryttermærkerne har
fået et overhaling så de er blevet digital så man fokusere mere på uddannelse af eleverne, bliver lanceret 2021,
prøverne kan tages via GO. Der kommer forslag til lektionsplaner som underviserne kan bruge, der bliver 3
moduler, der kommer at det år man tager en prøve, så bliver prisen for D-licensen reduceret.
Der kommer en hjælpetræner uddannelse, elevskole cuppen bliver måske en udendørs cup, og den bliver måske
mere inddelt skal finalen afvikles til et stort stævne eller skal den deles op?

Rideklubberne: DRF skal være der for rideklubberne, og de skal være veldrevende
Der kommer nye certificering ordning for klubberne, der kommer: klima og miljø, sikkerhed, elevskolen og
lærested. Resten bliver ikke certificeret. Man skal re certificeres 1. efter 3 år, 2. gang efter 5 år og ellers hver
5. år.
Zakobo er et system som er udviklet til rideklubber, som kan hjælpe klubberne med administration, aftalen
mellem Zakobo og DRF betyder når en klub går over på Zakobo så går 15% af opstart gebyret til DRF og
derved klubberne. Der er også 1 times konsulentbistand ved BDO, klubber med elevskole er også medlem af
dansk erhverv som kan yde bistand til klubberne.
Der kommer ny hjemmeside omkring november med nyt layout.
Der kommer nye konsulenter i elevskole og klubdrift også en i Jylland.
Forespørgsel fra klubberne for at kunne hjælpe administrativ ifht. Stævner
Kan man kigge på hvordan pengene bliver hævet, så man ikke hæver pengene med det samme, men også at man
kan overføre retur til det kort som har været brugt til betaling.
Kan man kigge på hvordan Sverige eller andre lande gør i forhold til dotering retur til ryttere. Så man gør det
nemmere for klubberne at lave betalinger efter stævnerne så de frivillige ikke skal bruge langtid på det.
Nyt samarbejde mellem DRF og Zibra
Der er kommet en ny aftale med Zibrasport så klubberne selv kan streame fra stævnerne.
Det bliver streamet igennem Zibrasports platform.
Klubberne kan vælge selv at købe et udstyrssæt til at kunne streame igennem Zibra, eller distrikterne kan evt. vælge
at investere i det og udlåne til klubberne.
4. Stævner
E og D stævner trænings klasser og trænings dag med rosetter mm.
Hvordan kan man gøre det mere ensrettet
Hvordan kan man få de interne klasser til at køre uden om GO, Så klubberne kan lave interne stævner kun
for klubben.
Hvordan kan man lave træningsklasser internt i klubberne med de regler som der i dag eller interne klasser.
Kan klubberne komme til at lave et interne stævne (kun for klubbens egne ryttere) hvor man ikke er bundet
af sværhedsgraderne. Så klubberne kan lave fx et pokalstævne hvor man kan lave klasser fra LC til MB? Og
bruge equipe men ikke nødvendigvis GO (dette kan være et problem især for de små klasser i elevskolen)
Distrikt mesterskaber for ponyer. Rytterne må kun ride på en ponykat kan man åbne op for at man må starte
på 2 forskellige kategorier i både spring og dressur. Det giver ikke mening at man må starte 2 kat. 1 eller 2
kat. 2 men ikke en kat. 1 og 1 kat 2.

Trænerlicens man har ikke kunnet blive enig omkring trænerlicens, men det der vil blive arbejdet videre med
den sammen med DRIF.
Evaluering af D9-cupperne:
Generelt: Hvem er det tiltænkt hvordan skal udelukkelseskriterierne være især for ponyerne imellem
kategorierne især for Evt. en alders regel for rytteren for 3’er pony.
Kan man evt. finde en sponsor til SJM i Spring?
Ecco dækker fx doteringer for dressur delen.

5. Finger på pulsen
hvordan går det for klubberne økonomisk,
Skal distriktet yde et rente frit lån til en klub hvis de har problemer
Skal klubben ”låse” et beløb så distriktet kan yde en hjælp til klubberne evt. maks beløb for hvad man kan få
hjælp til
Der skal være regler for hvilke kriterier, for forudsætning for lån
Umiddelbart ikke stemning for det blandt klubberne.
6. Bredeudvalg
Der har været nogle kæpheste cups på Fanø, der har også været spring på stranden hvor børn har kunnet
tage deres kæpheste med. Sig havde kæphest med på VAKS i ferien og det resulterede i et par medlemmer
som gerne ville gå til kæphest. Det begynder at komme mere frem Skovly havde en kæphest, arrangement.
Det kræver ikke de store faciliteter for at kunne afvikle kæpheste stævner

7. Evt.
Magnesium klorid i ridehus bunden, for at reducere vanding af ridehus bundene Kristina Madsen har brugt
det i Kolding og hun har ikke vandet i 6 år
Kunne man overveje at lave røddingmødet til et online møde?
Kan man opfordre til god etik omkring at hjælpe rytterne med at forstå reglement og out reglerne på E og D
plan
8. Næste møde.
Sdr. Omme rideklub d. 12/1-21 d. 19:00

