fDistriktsrådsmøde i Viborg Rideklub 16. maj 2017

Deltagende klubber: Skive, Nordthy, Sydthy, Bording, Viborg og Herning.
Velkomst ved distriktets formand Thomas Vogt Hansen, som beklagede det lille fremmøde.
Beretning fra repræsentantskabsmødet i DRF d. 22.04 ved Janni Therman: Ærestegn tildelt Inger
Overby for mange års indsats i distrikt 11-13. Stor bog og sanghæfte udgives af DRF ifbm. 100 års
jubilæum. Ny generalsekretær ansat i DRF, Jacob Gulmann. Nyt oplæg til rytterlicens struktur for
2018. Antal af aktive rytterlicenser er for nedadgående. Strukturen laves om og gøres nemmere
ifht. at få rytterlicens. Anne Mette Binder er ny næstformand i DRF i stedet for Jørgen Mertz. Hun
kommer til at deltage i formandsmøderne med distrikterne fremover, og har meget bred erfaring
fra forskellige poster i DRF fra tidligere.
Fra hverdagen i DRF’s bestyrelse kunne Thomas berette om, at meget tid bruges på at diskutere
ridestævner, og hvordan stævner forbedres i DRF. De holder månedlige møder i bestyrelsen med
god energi og kemi medlemmerne imellem. Mange gode tiltag på vej og i gang.
Thomas: I forbindelse med Landsfinaler på Vilhelmsborg senere på året bliver DRF’s 100 års
jubilæum fejret. Klubber under DRF opfordres til at holde åbent hus dag pga. jubilæum.
Der skal spares ca. 1 mio. kr. i DRF, så mange småting spares væk. Bøger uddeles ved næste
distriktsrådsmøde til de fremmødte klubber, for bl.a. at spare portoen. Afgående dressurdommer i
vores distrikt, Birthe Lyder Nielsen, har også modtaget ærestegn i DRF, for mange års engagement.
Birthe er faldet for aldersgrænsen i år. Skive og Ikast Rideklub fortalte til rep.mødet om at bygge
ny rideskole, søge midler hertil osv. Meget interessant og vel modtaget indslag. Ny kontingent
struktur for klubbernes medlemskab opdelt på, hvordan man bruger DRF. Beregningsskema findes
på DRF’s hjemmeside. En klub på ca. 200 medlemmer får f.eks. en nedgang i deres kontingent.
Ny Rideklub i distriktet: Thiise Rideklub. Klubben har nye baner, stalde og rytterstue. Skive
kommune fremmødte til reception, og bakkede op om den nye klub og deres tiltag. F.eks. bliver
der fremover ikke lavet motionsstier i Skive kommune uden at der også laves ridestier.
Der blev afholdt formandsmøde til rep.mødet om søndagen. Seneste møde blev holdt på
Bornholm, hvor vores distrikt meldte fra pga. den store økonomiske post det ville være at rejse til
Bornholm. Andre klubber skulle lære af fællesskabet for de Bornholmske klubber, som sammen
altid arrangerer c-stævner på skift hos hinanden, hvor alle hjælper hinanden.
Stævnekoordinering tager fremover et kig til samtlige klubbers stævner i Jylland på bedst mulige
vis, så der undgås for mange sammenfald.

TD’s tidsfunktion til stævner diskuteret og nyt punkt tilføjes i reglementet. Stævnedage på mere
end 10 timer deles fremover på 2 TD’ere pr. dag, hvis det vurderes nødvendigt af TD’en. Endeplastkapper til springbomme indføres til mesterskaber på nedslagsbomme.
Ponymåling diskuteret til rep.mødet, med forslag til ændring af, hvordan reglerne er pt. Nyt forslag
kom til afstemning og blev nedstemt, men bestyrelsen arbejder hen imod en ændring af reglerne,
bl.a. hvor målinger fremover skal foregå.
Distriktet har ønske om ny hjemmeside med flottere layout og mere aktivitet. Hanne Bertelsen fra
Skive som administrerer den pt. vil gerne af med opgaven. Klubberne bedes melde ind, hvis de
kender nogen der evt. kunne hjælpe med opgaven. Distriktet har kun få midler til at betale for en
løsning.
Facebook grupper vedr. distrikt 11-13: Marianne Lassem som administrator til at sørge for, at det
kun er stævnerelateret, og vedr. stævner afviklet i DRF regi og regler. Bl.a. Event har været flittigt
diskuteret, og folk har her kunnet hjælpe hinanden.
Tina Aakerblad fra Sydthy Rideklub er ny TD aspirant og kommer med ud som føl til c-stævnerne i
distriktet den kommende tid.
Indlæg v/Marianne Lassen fra Regionerne: Louise Bjørklund er øst koordinator til D-stævner og
Tina Aakerblad i Nord. Ring og rid og små aften arrangementer er fjernet fra D-stævne regi og GO.
Tina spørger til koordinering af Team Cups, så de ikke sammenfalder med klub- og D-stævner, hvis
klubben ikke er indforstået hermed. Elevhestene skal skånes, da de bruges meget til Team Cups.
Inger fortæller desuden, at flere discipliner er repræsenteret fra vores distrikt ved landsfinalerne.
Kursus udvalget: Bettina Aarestrup har opgaven, men sig endelig til hvis der er behov for kursus i
distriktet, som ikke findes hos DRF. Event kursus blev efterspurgt på lavt/nybegynder niveau. Inger
undersøger muligheden. Udfordringer med Event blev diskuteret, især omkring økonomi delen og
nedhentning af stævner. Event facebook gruppen er super god med mange hjælpsomme brugere,
så brug den endelig.
Sportsudvalget v/Inger Overby: Stævne sæsonen er godt i gang, men der er stadig nedgang i vores
springstarter. Vi håber med ny licens struktur, at der kommer flere D-ryttere over til C-stævnerne.
Louise Christensen fra Skive Rideklub: Fiberbund kontra græsbaner – kan DRF hjælpe med
videnskabelig forklaring til at promovere græs springbaner? Mange ryttere og professionelle
fravælger desværre græs springbaner uden saglig begrundelse. Kunne instruktørforeningen evt.
også hjælpe med til at fremskaffe materiale og begrundelser, spørger Thomas? Janni og Thomas
tager også gerne emnet med til DRF til debat.
1650 medlemmer mindre i distriktets klubber siden 2011 faldende fra ca. 7200 medlemmer.
Tilsvarende billede på landsplan. Herning Rideklub fortæller at DGI gør en masse omkring

udvikling, lærdom, trivsel og fastholdelse af medlemmer ifht. instruktører kontra medlemmer.
Thomas fortæller, at der er tilsvarende tiltag i gang i DRF, fordi man fremover skal fremlægge
tilsvarende planer for at få tilskud til DRF fra DIF. Tina Aakerblad opfordrer til at klubberne får
sendt deres trænere på ”Træner 1” basis kursus som minimum. Det er en vigtig ballast i at
fastholde underviserne.
Inger gennemgik regnskabet for distriktet, og kunne fremvise et underskud på kr. 20.911,32 kr.
Budget for 2017 forudser endnu et underskud på kr. 33.000,-. Inger fremviste skema for hvordan
underskuddet fremover kan dækkes, enten via tillæg til startgebyr pr. start til både C og D
stævner, eller med en stigning på kontingentet pr. medlem til distriktets årlige afregning.
Administrativt vil sidste løsning klart være nemmest at håndtere.
Det blev besluttet at distriktet lader medlemskontingentet stige med kr. 10,- pr. medlem, for at
få underskuddet for 2016 og kommende underskud for 2017 dækket ind. Dette opkræves i løbet
af efteråret 2017 på vanlig vis.
Indkomne forslag: Ingenting modtaget på forhånd. Louise Bjørklund efterspørger showklasser til Cstævner. F.eks. Prix Sct. George og Intermediare dressur. Inger lover at det bringes op til
stævnekoordinerende møde sidst på året, da det kan tænkes at trække flere starter og publikum.
Thomas takkede af for et godt møde med god dialog.

