
Referat fra distriktsbestyrelsesmøde den 9. oktober 2007 i Viborg Rideklub.

Tilstede var  BIG, BOS, FHR, GDR, LERK, MRR, NTR, SERK, SKRK, STH 
VIR, VISK  
 
Punkt 1:  Velkomst. 

Punkt 3:  Sådan fungere HESTELOVEN.
Oplæg i forbindelse med den nye hestelov v/Ole Nielsen. 
Rideklubberne i Skive og Viborg har nedsat en erfa. gruppe, der er kommet med et bud på  
fælles oplæg af opgaver som klubberne og Viborg -  Skive kommuner skal have løst inden de 
vedtagne tidsfrister. 
Første møde blev afholdt i april og nu igen d. 13. september 2007.  
 
Fortolkning af loven – bl. a. jan. 2008 – og 2011 og 2016 – og 2020
2008: heste på fold – øget krav til foder og vand- øget krav til tilsyn – krav til uddannelse 
8 klubber ud af 14 i Viborg kommune har deltaget, i Skive har alle 5 klubber deltaget.  
2011: 50 % har problem med spiltov – i 2011 skal alle heste være opstaldet i bokse. 
2016: 50% har problemer fold arealer. 
2020: Dagslys og loftshøjde er ligeledes et stort problem. 
Der er også lavet opgørelse over ejerforholdene af klubberne.   
 
Punkt 2: Nyt fra DRF v Kaare Rahbek. 
 
Ledige udvalgsposter: –Klubkonsulenter
Disciplinærudvalg ca. 20 sager pr. år.  Per Nielsen er foreslået. 
Konkurrencer: Der er nedsat en gruppe som arbejder med forslag til forbedring af stævnekvaliteten.  
TD uddannelse er ved at være på trapperne.  
DSA 4-5-6 års heste. Projektgruppe har udarbejdet forslag vedr. videreudvikling af DSA dressur og 
retningslinier for bedømmelser.  
For springning er der ikke nedsat en gruppe endnu.  
Stævneplanlægning: Processen er ændret fra tidligere år således, at forbundet har meldt ud hvilke 
datoer der ønskes stævner (lands- elitestævner). 
Talentudvikling: Der er udarbejdet et diskussionsoplæg til Team Danmark omkring talentudvikling.  
EM dressur: Som noget nyt var det muligt at se web-tv – 51000 havde benyttet sig af dette tilbud.   
Rideforbundet har indgået aftale FEI/Atari om markedsføring af computerspillet ”My horse and 
me”.  
DRF har indgået aftale med DK 4 om at vise 4 DK 4 producerede hesteudsendelser på forbundets 
hjemmeside.  
DRF afholder halvvejs møde 27. oktober i Odense: alle klubber kan og bør deltage.  
Formandsmøde i september i Nr.Ååby: Det vigtigste emne var opdelingen af 
Distrikter - formanden skar i gennem og distrikterne er som vi kender dem i dag. 
 

Nyt fra udvalgene. 
Breddeudvalg v Georg Rosenkilde: 



D-stævner tilfredsstillende antal starter – har forskellige cups –  
Pas på med at give dispensationer – husk at overholde reglementet – f. eks. har der været givet disp. 
til at voksne som starter på kat. 2 ponyer.  
Planlægning at D-stævner:  
Det bliver svært at nå inden jul i år fordi vi venter på landsstævner og derefter distriktsstæner 
Ryttermærker:  Det er klubben selv der forestår undervisning og bedømmelsen . Der kan købes  
undervisningsmateriale ved DRF, som består af 3 grundbøger til en pris af omkring 500 kr. 
Mærkerne består af følgende: Intromærke - basismærke 1 som er en repetition af intromærket. 
Hestehold – Rytter og hest – Ridesikkerhed 
 
Jagt og terræn  v Anni Oppelstrup. 
Jagt 6 personer  i udvalget.  
Der er afviklet 8 jagter  i samarbejde med Fyns jagtridning 40-50 deltagere i gennemsnit pr. jagt  
Måske kommer de på besøg hos os næste år 
Nogle af vore ryttere er medlem i Jysk jagtrideklub. 
Kursus i terræn springning var vellykket. Rytteren har kunnet træne med military  rytterne  
 
Sommerarrangement i juli måned var ikke den helt store publikumstræffer, men det har været rigtig 
godt for deltagerne – vi spiser sammen og hygger os bagefter. Vi forventer en større tilslutning til 
næste år. 
Hubertusjagten den 28. oktober – skulle afvikles af Spjald Rideklub – men de har spurgt om det kan 
afholdes et andet sted – Skive Rideklub har lovet at tage over igen i år. 
Friluftsrådet er en paraplyorganisation som er opdelt i 5 kredse. I kreds Midt og vest kan det være 5 
repræsentanter (1 rep. fra hver kommune) i friluftsrådet men de 5 rep. har kun en stemme 
tilsammen.  
Cykle- vandre og ridestier. Husk som rytter at bruge ridestien og ikke cykelstier. Vær med til at 
huske rytteren på færdselsreglerne 
 
Ponyudvalget v Per Nielsen. 
Opfordrer forældrene til at opføre sig ordentligt på stævnepladsen. 
Ni stævne afviklet indtil nu.  
Klasser for junior young riders er blevet populærere, der er således mulighed for at rytterne kan 
være med ved pony stævner og bibeholde kontakten med rytterkammerater. 
 
Pony Måling skal fremover finde sted ved målearrangementer og ikke som tidligere ved  
stævner.   

Sportsudvalget v Inger Overby. 
Windows Vista går ikke sammen med stævneprogrammet. Hvis man har version 1,5 kan man 
downloade den nye version 1,6 der kom 17.8.2007 fra nettet. 
 
Dressur: Der må rides med anden farve jakke end sort. Mørk jakke med en anden farve krave, det er 
lige meget hvilken farve (bordeaux -  grøn -  brun -  bl. 
 
Diamanter på underlaget OK hvis det er diskret – som et lille logo – på ridehjelmen – men det må 
ikke være for dominerende. 
 



Juniordressur Anne K. Elkjær holm /Durban Marielyst fra Herning – holdet blev nr. 4 til 
europamesterskaberne.  
Var ligeledes med på det vindende hold til DM. 
 
Thomas Sandgård blev nr.  3 ved  et internationalt stævne i Prag.  
 
Anne Sakssø har forladt dressurudvalget –  DRF søger ny formand til udvalget. 
 
Kraft Cup Vinderhold 11/12 Thisted Rideklub Mellemrunde I Ikast 21-23 sept. Thisted nr. 2 
Sportsrideklubben Thisted 724 717 698 2139
Verdi Louise Routhe Skjalm 232,00 238,00 225,00 695
Kærsholms Capano Lise Hvass 248,00 241,00 232,00 721
Malays Fælledgård Helle Marie Damsgaard 232,00 229,00 232,00 693
Tokay Stine Døssing 244,00 238,00 241,00 723

DRF Spring cup finale I Herning den 2-4 november. 
 
DSA FINALER PÅ Wilhelmsborg17-18-19-20-21. oktober. 
 
Stævnekoordinernde møde i Odense den 10. november der efter indkaldes til stævnekoordinerende 
møde i distriktet. Laver en plan sammen med distrikterne 12-14  
 
Der er afholdt gode heste stævner, alle afviklet efter planen. Der er en stigning i antallet af dressur 
og spring starter.  

Valg til forretningsudvalget. 
Følgende blev genvalgt: 
Anni Oppelstrup –  
Georg Rosenkilde -  
Inger Overby –  
 
Kursus ansvarlig. 
Sekretær.  
Ingen af de fremmødte ønskede valg, der kom heller ikke nogen forslag. 
Forretningsudvalget vil prøve at få de 2 poster besat. 
 
Eventuelt. 
Jørgen  Selmer. (ansvarlig for tidtagnings anlæggene).  
Tidtagning bestilles pr. mail og bekræftes på mail.  
Klubben skal ved bestilling af tidtagningsanlæg fremover overføre depositum via nettet. 
Jørgen Selmer oplyser kontonummer på bestillingssedlen. 
Ligeledes skal klubben oplyse bankkontonummer, således at Jørgen kan overfører penge til 
Klubben via nettet. 
Manual – brugsanvisning – skal lægges på nettet. 
 
Forretningsudvalgt besluttede at opgradere det nyeste anlæg og renovere det gamle bedst 
muligt. 



Bedre tilbagemelding fra stævnerne ved evt. problemer med tidtagningsudstyret.  
 
Inger og Per tilbyder at deltager i planlægning af stævner ved regionsmøderne.  
 

Næste møde:  Tirsdag d. 18. marts 2008 kl. 19.00  på Viborg Rideskole. 
 

Forretningsudvalget. 
 


