
D9 møde d. 28/9-2021 – Guldager Rideklub 

Referat 

 

1. Velkomst 

TJR, HERI, DFGK, BRIK, BDR, ØGR, BRK, RIKA, GRK, EOR 

 

2. Valg af ordstyrer 

-Susanne Hansen 

 

3. Orientering fra forbundet 

Der er ikke noget nyt fra DRF, men der er travlt med stævner og arrangementer, 

Bjarne Nikolajsen er kommet tilbage igen efter fravær pga. personlige omstændigheder. 

Lidt om det papirs løse protokoller, man skal have været på kursus ved Equilive, hold øje med GO 

der kommer de under møder og arrangementer. 

 

4. Nyt fra sportsudvalg – Herunder Evaluering af ændringer til D9 cup 2022 og gerne forslag til 

ændringer. 

Kan man ændre på weekenden D9 cuppen ligger i? 

Opfordring til klubberne at tjekke C-stævne kalenderen i forhold til mesterskaber på C-plan. 

Gennemgang af ændringer til D9-cup reglement. 

Dressuren bliver fremadrettet lavet til stildressur. 

Holdsammensætningen bliver ændret så det kan være 3 pony og en hest eller 1 pony og 3 heste. 

 

Forslag til ændringer skal indsendes til mailen INDEN d. 1/11-21 

Husk at det er en cup med fokus på de lave klasser og dem som er urutineret. 

 

Obs Problem med hestene de bliver outet når de har startet i finalen da den går i LA2, Lavet 

ændring i forhold til B-stævne outregler. 

 

Elevcup i forbindelse med D9 cup er det noget som klubberne tænker kan være attraktiv? 

Der er blandet opbakning, da nogle allerede har elevryttere til d-stævner 

Med fokus på de elevryttere som kun rider 1 – 2 gange i ugen, så de kan få hjælp når de kommer til 

stævne pladsen  

 

Der kommer et nyt tiltag til en nominering til distriktets hjælper. 

Det er klubberne som skal indstille hjælperen, og så udpeger distriktet personen ud fra 

indstillingerne. Tanken er at det ikke nødvendigvis som er der 15 timer men måske nogle af de 

andre som giver, også er med til at gie rytterne en god oplevelse. 

 

Der er åbnet op for at man kan lave teams, på tværs af klubber.  

Der er umiddelbart ikke opbakning fra klubberne som er til stede. 

 

5. Nyt fra Bredeudvalg 

Bredeudvalget bliver til multisport fra d. 1/1-22, der er godt gang i stævnerne som favner bredden. 

Kasserne (4 stk.) med udstyr til ponygames er ved at blive opdateret, så de forventes at være klar 



igen omkring uge 42. 

 

Der kommer et opslag på hjemmesiden. 

VM-hold konkurrencen Guldager har blandt andet et hold, og de syntes at det har været 

spændende, det kan give noget interesse for de andre discipliner. 

 

6. Evt. 

E-stævner og invitationer, det anbefales at man lige koordinere det med de klubber som man evt. 

gerne vil invitere inden man ligger det på GO. 

Forslag at når man søger E-stævnerne at man så skriver hvem man inviterer. 

 

Ønske at man opfordrer klubberne til at snakke med rytterne til at de skal tænke sig om hvordan 

man skriver til stævnearrangørerne, og de sociale medier. Og informere sine ryttere om at man kan 

spørge internt i klubben hvis man har nogle spørgsmål, inden man kontakter den arrangerende 

klub. 

 

Opfordring at der bliver sendt en invitation rundt til klubberne. 

Opfordre til bedre mødestruktur, samt bedre informationsniveau. 

 

Der kommer et link til bliv klar til stævne, Distrikt 10 har lavet noget materiale som vi kan benytte. 

Vi opfordrer til at trænerne vil videre give informationerne til deres ryttere 

Glenn prøver at genstarte talentholdet i spring, se opslag på Facebook. 

 

Bliver der kigget på fordeling at stævner for at det ikke bliver presset så man måske kigger på 

geografien mm. Som det har været i efteråret 2021. 

 

Stildommer man må gerne benytte uddannede berider, men man skal måske forbi DRF. Lita 

undersøger hvad reglerne er. 

 

Kan officiallisten (dommere) blive opdateret i forhold til at blive slette inde på GO. 

 

 

7. Næste møde. 

Næste møde bliver efter Rødding mødet. Kommer på hjemmesiden og Facebook. 


