Stævnekoordinering 5. dec. 2017 i Viborg Rideklub
Hammerum, Morsø, Brande, Søndertoft, Sydthy, Holstebro, Skjern, Herning, Viborg, Bording,
Vasehus og Løgstrup var repræsenteret og fremmødt.
Velkommen ved Thomas Vogt, distriktsformand, som delte DRF jubilæumsbøger ud til de
fremmødte klubber, og opfordrede til at sprede budskabet til de ikke fremmødte klubber.
Ny generalsekretær Jakob Gulman, tidligere direktør i taxa virksomhed, blev omtalt og de ting som
han igangsætter i DRF. F.eks. er åbningstiden på telefonerne udvidet, så de kan fanges hver dag fra
8-16, når folk har brug for dem. Desuden skal kendskabet til DRF udbredes og forbundet brandes
bedre.
Ændring omkring rytterlicens blev omtalt, hvor klar-parat-start blev afskaffet som startkrav, har
fået medlemstallet til at stige kraftigt med 250 ekstra licensryttere i det sidste kvartal 2017.
Desuden arbejdes der for tiden meget med følgende punkter i DRF: Klubben i centrum,
medlemsrekruttering og fastholdelse af medlemmer.
Ponymåling og hvor/hvordan det skal foregå, kommer der ændringer på iflg. forslag fra Herning og
Søndertoft Rideklub i vores distrikt.
Event, det nye stævnesystem, er til vurdering – skal der bruges flere penge på at få systemet til at
fungere optimalt, eller skal det droppes pga. de mange udfordringer?

Inger Overby gennemgik stævneplanen 2018/19, hvor næsten alle klubber har fået opfyldt deres
ønsker.
Der åbnes op i distriktet for LC springklasser med restart som D-klasser. Der oprettes/udskrives 2
klasser med bemærkning om at de sammenlægges til re-start, så der betales 2 x indskud, hvis man
vælger at ride 2 runder.
Der åbnes ligeledes op for procentklasser i dressur fra sværhedsgrad 5 og op efter, som ligeledes
udskrives som D-klasser.
B0 klasser skal fremover koste kr. 100,- pr. start iflg. Bestemmelse i DRF. Start indskud i distriktet
for 2018 forbliver ellers uændret, på nær de ekstra 10,- kr. pr. start til DRF, som skal hjælpe til at
rette op på deres dårlige økonomi.
Husk at der kommer nye regler for ridehjelme fra 1. januar. De nye godkendelser gør at hjelmene
er stærkere og mere modstandsdygtige.
Fremtidig medlemsgebyr for klubberne til DRF : Klubber som afvikler E-stævner kr. 5000,-+ 20,- , D
& C stævner 7500,- + 20 kr. pr. medlem + 10 kr. pr. stævnestart. A og B-stævner 15000,- + 20 kr.

pr. medlem + 10 kr. pr. stævnestart. Distriktet laver ens ordlyd til proportionerne om at de 10,- kr.
pr. start tilfalder DRF og IKKE skal regnes med i doteringsudregningen.
Nye sanktionsmuligheder i 2018 reglementet nævnt og vist. Røde og gule kort bortfalder, og der
skal i stedet gives først en påtale og siden bøder ved dårlig opførsel og overskridelser af
reglementet.
E-stævne arrangører må fremover kun invitere max. 3 klubber.
I springponyklasser hvor der ved frameldingsfristens udløb i en kategori er mindre en 20 deltagere,
kan kategorierne slås sammen. Dette blev diskuteret ifht. at det rammer rytterne på især kat. I
ponyerne hårdt, men selvfølgelig skal tilgodese klubbernes stævne økonomi. Enkelte klubber
stiller spørgsmålstegn ved om der overhovedet skal udbetales doteringer til ponyrytterne.
Banedesigner/bygger honorar diskuteret, da der fra DRF ikke bliver gjort op imod det. Bo Gejl
fortalte at Ulla Tørnæs ønsker at bringe sagen op, da banebyggerne stadig er stærkt utilfredse
med ordningen.
Workshops med gruppearbejde oprettet til at diskutere spørgsmål, som også blev diskuteret ved
B-stævne planlægning. Se svar fra klubberne på de efterfølgende sider.
Klubbernes svar sender vi videre til DRF – idet det på formandsmødet blev aftalt at samtlige
distrikter skulle få svar på disse spørgsmål ved deres stævnekoordinerende møde, og
efterfølgende sende dem til DRF.
Susanne Jakobsen (fra Vasehus Rideklub) er ny repræsentant i distriktet for breddeudvalget,
fortæller at hun har været til møde hos DRF breddekonsulent, hvor de bl.a. har snakket elevcup,
hvor man besøger hinanden og starter på hinandens elevheste. Parkour og miljø er en ny disciplin,
minder lidt om treck.
Til klubber som ikke deltog i mødet: Kontakt venligst Thomas Vogt Hansen for at aftale afhentning
inden 5. januar af DRF’s jubilæumsbog: tvh@rideforbund.dk eller tlf. 25219330.

Workshop spørgsmål og svar fra arbejdsgrupperne:

1. Hvorfor har så få søgt om ponyspring stævner?
Det er simpelthen for dyrt for arrangørerne. Forslag: Afskaf doteringer, generelt, og
nedsæt indskud.
2. Har vi et passende antal landsstævner?
Der er for få landsstævner i de almindelige klubber, og for mange hos de private aktører.
3. C-klasser ved B-stævner
Rene C- og B-stævner.
4. Det er svært at få starter.
Lavere indskud, mod lavere doteringer eller nul doteringer. Nok kun til C-pony stævner
dog.
Stævner skal ud på Live straks efter at terminen er godkendt, og efterfølgende straks
muligt propositionerne.
5. Hvordan kan klubberne hjælpe hinanden
Stævnehjælpere bør kunne findes i Facebookgruppen ”Stævnearrangører i distrikt 11/13”,
hvor man kan bede om hjælp til stævne afvikling, eller tilbyde sig som hjælper til andre.
6. Hvordan sikre vi en god stævneplanlægning
Lav en god stævnemanual og overhold den. Afhold møder i god tid, find hjælpere i god tid.
Snak med naboklubberne, også selvom de er i et andet distrikt.
7. Hvilke udfordringer har I som stævnearrangør
Finde frivillige hjælpere.
Finde dommere tæt på klubben.
Få rytterne til at melde til i rette tid.
Sørge for at der banerne er i orden.
Hvis man skal rykke et stævne.
Færre forældre som ringer og brokker sig.
Opringninger på private uregistrerede mobil telefoner.
At der ikke er et max på dagen.

Udstyr.
Folk som tager en boks uden at have bestilt.
8. Hvordan kan disciplinudvalgene hjælpe stævnearrangørerne
Vi ved ikke hvem de er. (det var nok et spørgsmål mere rettet til landsstævne niveau,
9. Hvad vil gøre det endnu mere attraktivt at være stævne arrangør?
Der skal være ENS regler for alle klubber/stævnearrangører – altså skal stævner ikke
betragtes som ”events”, som så giver særregler.

