
D9 møde d. 15/11-22 i Guldager 

 

Klubber til stede: GRK, BRIK, EOR, BDR, DFGK, BRK TBR og Ansager 

Klubber meldt fra: GRRK 

 

• Snak om den måde vi stævne fordeler hvor der vil blive lagt op til en evt. afstemning til 

generalforsamling om der skal være færre stævner samt  

 

Forslag til stævnekalender: 

- 1 stævne pr. weekend som udgangspunkt når vi laver stævne kalenderne. 

- Forslag, kan man dele distriktet op i nord og syd og så roker fra uge til uge. 

Hvad med D9 cup. 

Røddingmøde d. 11/1-23 kl. 19 

Sidste ansøgning for C-Stævner d. 9/12-22 

Sidste ansøgninger for D-Stævner d. 1. februar 23 

Generalforsamling 1 marts 23 

 

 

• En opdatering på deling af ponyklasser, og udover dette er alt velkomment 

Procentklasser i dressur er lavet for at få flere starter i klasserne. 

Men hvordan skal ponyklasserne deles når en Equipe har 2 starter i en klasse. 

Distriktet kontakter Dressurudvalget for at få en afklaring. 

 

• Bredeudvalget. 

Der er pt 3 forskellige kasser klubberne kan låne. Der kommer en 4 som bestilles ved Putte fra 

DFGK. 

Der er kommet mere aktivitet til multistævnerne, og Tobøl har blandt andet afviklet et stævne. 

Der er en ny cup hvor man kan optjene point til klubben  

Man kan både lave ponygames og agility, til kæpheste stævne 

 

• Evt. 

Der kommer måske en landsdækkende cup som hedder Cool United Børnefonden, som kommer til 

at gå på D-plan i spring og dressur hvor man samler point, finalen kommer måske til at være i 

Herning i 2024. 

Der kommer mere når i løbet af december. 

 

Showklasser i springning, der er ikke noget som hedder Showklasse i springning! 

 

Man må ikke udskrive Interval klasser skal på nuværende tidspunkt udskrives i B4, B7 hold øje med 

reglementet. 

 

 

Klubberne må gerne nominere en årets hjælper, så klubberne må gerne indstille en person inden 1 

februar 23. 



 

 

Dato for møder kommer på hjemmeside, og Facebooksiden DRF Distrikt 9 

• Status for D10 og arbejdet for at de kommer tilbage i DSR er at der ikke er noget nyt. 

• Opfordring til klubberne for at der er flere i distriktet som søger indendørs C-stævner i spring. 

• Opfordring til at klubberne minder deltagere, og forældre til at være mere sportslig og kontakte 

klubberne i god tid hvis de finder Equipe som er outet. 

• Glenn har arbejdet på at få et talenthold op at kører, og fået en del sponsorater til det. 

Der er et samarbejde med Künneman. 

 

 

• Generalforsamling er d. 1. marts 2023 i Grindsted 

 

 


