Distriktsrådsmøde m/ stævnefordeling 30/11-2015
Inger Overby startede mødet med at informere om distriktsrådsformand Kaare Rabæks dødsfald og
efterfølgende 1 minuts stilhed.
Holger Back introduceres som afløser for Kaare.
Holger er pt formand i VIR og rider selv konkurrencer i dressur. Holger er gift og har 3 voksne børn. 65 år gl.
Nyt fra breddeudvalget ved Marianne Lassen:
Vil gerne tiltrække flere ildsjæle til bredden og få sat flere tiltag i gang.
Ændring i D-stævne strukturen på vej og retningslinjer ændres til nyt stævne år fra april.
Pony udvalget ved Per Nielsen:
Meget svingende med antal starter især i udkantsområderne.
Kursus udvalget ved Helle Tougaard:
Bane designer kursus i april og ellers ingen kurser afholdt. Tager gerne imod forslag til flere kurser.
Sportsudvalget ved Inger Overby:
Det oplæg som vi sammen lavede i februar måned og som vi sendt til DRF´s hovedbestyrelse omkring
stævne struktur ændring har båret frugt og er blevet brugt som udgangspunkt for dialog i rideforbundet.
Antal af B- stævner reduceret fra 22 til 36 pr disciplin, så budskabet er trængt ind.
Når B-stævnearrangører ønsker at afholde C-klasser skal de søges igennem distrikterne, og for 11-13
vedkommende vil vi ikke godkende det. Ikast har et stævne i januar med det er blevet godkendt at springudvalget sidste år, så det kan vi ikke ændre..
Vi håber på bedre C-stævner med flere starter og at det fremover bliver lettere at blive C stævne rytter.
Reglementsændringer pr. 1/1-16 kort fortalt
Gyldig vaccination skal kunne fremvises inden start, er der fejl kan en tro og love erklæring ikke gøre det
længere, man kommer ikke til start.
Gæstelicens laves om
Uddannede dommere skal anvendes på alle niveauer.
Dato for tilmelding og framelding sættes til min. 3 dage inden stævnet, gerne mindre.
I sværhedsgrad 3 og opefter bliver trense og kandar valgfri
Dato for søsætning af nyt stævnesystem udsat til test af spring og dressur i maj og millitary i juni. Denne
gang er det DRF der er årsagen, men det firma som er leverandør har brugt 3000 timer i stedet for 1000,
det får ikke indflydelse på prisen (den er fast) men firmaet har været nødt til at trække datoen.
Tilmelding til Dansk Erhverv gennem DRF muligt bliver muligt for 1000 kr. om året. Mere Info følger senere
da helt nyt..
Doteringer - bevares eller? Må ikke være højere iflg. Klubberne. I forvejen svært ifht spring pga forhøjede
banebygger udgifter. Inger foreslår den mulighed at reducere til 2 dage for at undgå forberedelsesdag og
afholde fredag/lørdag fremfor søndag.
Distriktsmesterskaber og retninger herfor laves når nyt reglement udkommer. Men forsøger at nedsætte
sværhedsgraden for at opnå flere tilmeldinger.

Liste omkring friluftsråds-repræsentant knapt udfyldt. Der mangler repræsentanter for ridesporten i
mange kommuner. Så hvis I ikke er med så prøv at finde en kandidat som har lyst, det er en måde at få
indflydelse på færden i naturen.
Nyt fra hovedbestyrelsen ved Janni Termann:
Det går rigtig godt efter 1,5 år i bestyrelsen for Thomas Vogt og Janni, og samtalerne og emnerne er
kommet i øjenhøjde. Stævnestrukturen er diskuteret og forbedret. Rytterlicens bliver fremover nemmere
og billigere. Mere opsyn til D-stævner under udarbejdelse ifht steward. Der bliver kurser af 4 timers
varighed for klubmedlemmer, så man er steward i egen klub. Skal helst være udgiftsfri for klubben. Der
kommer kursusmat. fra DRF. Kurset bliver i distriktsregi.
Koordinering af C-stævner med fælles stævne kalender med andre omkringliggende distrikter er igangsat
iflg. Inger. Skive spørger om det kan fastlægges og være ens fra år til år? Men svært ifht vekslende Bstævner. Evt. Fastlægning af stævner for 2 år af gangen.
Inger efterlyser aspiranter til springdommer og banebygger, så der kan afholdes kurser og blive flere at
vælge imellem.
Ny C-stævneplan for 2016/2017 gennemgået og fordelt.
På valg til distriktsbestyrelsen:
Marianne Lassen
Helene Wengel
Janni Termann
- alle modtog og fik genvalg uden indsigelser.
Louise fra Skive fortæller, at nyt stævne system forhåbentlig tillader at klasse sponsor kan indsættes på
GO, så der kan reklameres mere for sponsorerne og dermed forhåbentlig kan findes flere.
Louise fortalte ligeledes om dressur klasse netop afviklet i Skive med Birgitte Nielsen på åben mikrofon,
som var yderst positivt og kan anbefales. Husk at afsætte ekstra tid pr. ekvipage. Dommer skal selvfølgelig
være med på ideen.
Mere og bedre speakning til stævnene efterlyses. Sørg for at så meget som muligt fortælles om ekvipagen.
Holger præsenterede firmaet Horze-Event, som har afviklet VM for islændere, og som tilbyder eventhjælp
til klubberne. VIR afholder møde med firmaet og er man interesseret kan man kontakte Holger for
yderligere Info.
Holger slutter af med at takke for et godt møde og fremmøde.

