
Generalforsamling Distrikt 9 - Dansk Ride forbund 

2/3-2022 – Afholdes på GRRK (Grindsted) kl. 19:00 

 

1.Registrering af klubber 

FANØ, DFGK, BDR, GRRK, EOR, ØOR, BRK, ANSAGER, BRIK, BIS, TBR, TJR, HERI, 

GRK 

 

2. Valg af ordstyrer Lisbeth R 

Referent Susanne Hansen 

 

 

3. Forretningsudvalgets beretning 

Året starter med nedluk pga.corona, derefter herpes. Først omkring maj/juni 

begynder stævnerne at piple frem og så går det stærkt resten af året, rytterne 

er sultne efter starter. 

D9 har haft mange ryttere der er blevet placeret/har vundet sydjysk mesterskabs 

klasser i både spring og dressur. 

Rytterne nævnes ved generalforsamlingen. 

EOR fik deres hent egen DRF mester i voltegering. 

Distriktet har mistet en meget vellidt dommer, Britta – ære været hendes minde. 

Ellers er der meget aktivitet på Drf cup fronten samt inden for multisport, som vi 

håber at kunne dele mere af i det kommende år. 

 

4. Regnskab 

Der er medlemsnedgang i distriktet, og med de samme udgifter som der har 

været, så er der et lille underskud. 

Hvis man blot kigger på medlemstallene, så er de siden 2018 faldet med 439. 

Bestyrelsen vil gerne fortsætte med både D9 og SJM og ser derfor at en 

prisstigning som en mulighed for at få regnskabet i 0. Så for stadig at have en 

beholdning så er en lille prisstigning nødvendigt. 

 

Spg. til udgiften vedr. Nationalparker, så er det i forbindelse med møder omkring 

ridestier i Nationalparker. 



 

 Regnskabet er godkendt. 

 

5. Valg til forretningsudvalg 

Heidi Bohn – på valg (for 2. år i streg) – ønsker genvalg - Valgt 

Susanne Møller Hansen – på valg – ønsker genvalg - Valgt 

 

Ønskeligt om der er 2 kandidater der vil stille op som suppleanter, da vores 

bestyrelse pt. Består af minimum antal  

 

Bjarne Nikolajsen vil gerne stille op som suppleant 

Mia Dichmann stiller op som suppleant 

 

Bjarne og Mia er valgt 

 

6.Indkomne forslag til generalforsamling 

 

Der fremsættes forslag om at kontingent pr. medlem til distriktet stiger fra 

10,00kr. til 12,00kr. pga. medlemsnedgang i distriktet, fra 2023 

 

Det er en holdning om at det stadig er billigt selv om det koster 12,00kr., og det er 

rart at der er en lille kassebeholdning/buffer. 

GRRK synes at prisen skal blive 10,00 endnu et år mere for at se udviklingen. 

 

Afstemning for prisstigning, fra 10,00kr. til 12,00kr. med start d. 1/1-2023 

12 for  

1 imod 

1 blank 

 

- Debat vedr. punkter fra DRF arbejdsgruppe/ oplæg til drøftelse 

Pkt. 9 hvad siger klubberne til at der kommer en opkrævning fra DRF og så 

sender de det videre til klubberne. 

Hvad skal det koste? 

Pkt. 10 hvad siger klubberne til at DRF varetager TD betaling/opkrævning 



Hvad sker der med resten af opkrævningerne. 

Pkt. 11 

Pkt.12 

Holdning er nej tak til at DRF varetager bl.a. opkrævning af kontingenter og 

Økonomi. 

 

7. D stævne udvalg/ D9 cup 

Liste med D9 vindere. 

De væsentligste ændringer er i dressuren er at de bliver kørt som stil klasser både 

i kvalifikation og i finalen 

 

Der er rettet lidt på udelukkelseskrav i spring for heste det er blandt andet i LB 

der er også blevet præciseret i forhold til udelukkelse for ryttere som har startet 

B-plan. 

 

 

8. Bredde udvalg ændret til Multisport 

 VM Turneringen, DRF har lavet den for at skabe mere fokus på de andre discipliner, 

bl.a. kæphesteklasser, og forhindringsbaner. 

 

Der er kommet en mail til DRF fra Egum rideklub hvor de skriver om blandt andet 

deres oplevelser med VM klasser/ cups  

  

I Egum tager de 50 kr. for en kæphesteklasse og 85 for en forhindringsklasse 

Så det er ca. 15.000kr. i indskud for en fredag eftermiddag. 

 

Når man endelig udskriver VM klasser så opfordre Elisabeth også til at man laer 

klasser for de udøvere som ikke er i VM turnering. 

 

Der er et kursus som hedder 1-2-3-multi kursuset er gratis for klubberne. 

  

Der er kommet øget fokus på de andre aktiviteter som ikke igennem VM 

turneringen 

 



Elevskole-cuppen der er kun 1 klub fra D9 med i cuppen og det er Fanø.  

BRK har prøvet 1 gang men der var ikke opbakning fra eleverne 

 

Der arbejdes på en ny cup med blandt andet forhindringsbane mm. 

Kæphestecuppen der kommer ikke en finale til næste år, men man kan optjene 

point til stævnerne rundt omkring, og det vil så være de 20 bedste individuelle og 20 

par som får præmier.  

En årsag til at man ikke har klasser for deltagere som er ikke med VM kan være at 

der kan opstå et problem i forhold til tidsplan. 

 

Der kan være udvikling for eleverne med forhindringsbanerne i også i den 

almindelige undervisning.  

 

Der er 4 kasser i distriktet til ponygames som klubberne kan låne de står i Sig. 

Kontakt Putte. 

 

9. D-stævne koordinering – plan fremvises/rettelser 

Opdateret stævnekalender kommer på hjemmesiden 

Skriv til D9 mailen for ændringer.  

Distriktet arbejder på at der ikke er 2 stævner i samme disciplin.  

Kig på klubberne og facilliterne. 

 

10. Eventuelt 

Forespørgsel vedr. svar omkring afvikling af VM-klasser, Kontakt DRF 

Ønske til GO om mulighed for at der kommer Maks antal pr. dag som mulighed. 

 

Fra Glenn 

Husk man må ikke udskrive Showklasse i spring som ”alm” klasse de kan kun 

godkendes af DRF. 

Ønske fra rytterne er at der kommer flere klasser som ikke er B0 

Husk at Beriderne gerne må dømme i stil i både spring og dressur, men de skal lige 

have en godkendelse fra DRF, der er mulighed for at få en tilladelse til det enkelte 

stævne. Tag højde for at der er samme regler i forhold til undervisning af egne 

ryttere og kursus som for dommerne. 



 

11. Næste alm. Distrikts rådsmøde juni 2022 

Der kommer en indkaldelse på Facebook og hjemmesiden 

 

 

 


