
Referat af stor-møde for Regionerne, afholdt i Viborg 
Rideklub tirsdag d. 1. nov. 2016 

Til stede var følgende klubber: 
Herning Rideklub, Skjern Rideklub, Sevel Rideklub, Næstildgård Sportsrideklub, Viborg-
Birgittelyst Sportsrideklub, Vasehus Rideklub, Hundborg/Midtthy Rideklub, Løgstrup Rideklub, 
Rideklubben Birken, Sallingsund Hesteklub, Brande Sportsrideklub, Thise Rideklub, Søndertoft 
Rideklub, Hammerum Rideklub, Viborg Rideklub, Bording Rideklub, Sydthy Rideklub, Nordthy 
Rideklub, Vestjysk Sports- og Tærrenrideklub. 

Mødet indledes med en kort præsentation af de 4 regions koordinatorer. 

Helene Wengel fra breddeudvalget præsentere os for bredde aktiviter og nævner Pas de deux og 
Team cup, som let kan afvikles i forbindelse med et E-/D-stævne. Disse bredde klasser kan også 
afvikles som en kvalifikation til landsfinalerne, her er det vigtigt at breddeklasserne er åbne for 
alle og man tager kontakt til Helene. Breddeklasserne kan også afvikles som ”for sjov” klasser 
og her er man også meget velkommen til at kontakte Helene, alternativt kan regler herom læses 
på rideforbundets hjemmeside.   
Pas de deux er en kvadrille for 2 ekvipager, den ene rider programmet spejlvendt. Der findes 
programmer til to sværhedsgrader, men vil man som klub afholde Pas de Deux med andre 
programmer er man velkommen til dette. Ved landsfinalerne går de i LC2-b eller LA2-b.  
Team cup er for 3-4 klubber. I Team Cup Dressur medbringer rytteren ikke selv pony eller hest, 
istedet deles to ryttere om den samme hest/pony fra værtsklubben. Værtsklubbens ryttere rider 
først de fastlagte programmer (LD2, LC1, LC3 og LB1) igennem og dernæst er det gæsternes 
tur. Konceptet er at team cup dressur holdene mødes på skift hos hinanden, og at de efter en 
turnering alle har været på besøg hos hinanden.  
Der kan findes programmer til Pas de deux og læses meget mere om breddeaktiviter på 
rideforbundets hjemmeside, link: http://www.rideforbund.dk/KlubogBredde/
Breddeaktiviter.aspx 
Til at dømme pas de deux og Team cup anvendes ”almindelige” dressur  dommere, det er dog 

vigtig at gøre dommeren opmærksom på at der venter en lidt anderledes klasser ☺   

Inger Overby gør opmærksom på vi mangler mange official i 11/13, særligt næves 
springdommere og banedesignere.  
 Maria fra NÆST gør opmærksom  rideforbundet har oplyst dem, at der er for mange 
banedesignere i vores område og de derfor ikke kunne få en på kursus. Inger undersøger sagen 
og nævner igen at vi mangler og man endelig henvende sig  til os i distriktet,  uanset hvilken 
type official man kunne ønske sig at uddanne sig til. 

Der bliver nævnt at klubberne skal være bedre til at informere deres dressurdommere, om en 
ca. tidsplan og hvilke klasser de skal dømme i god tid inden stævnet. I reglementet står der ”i 
god tid inden og SENSET 6 dage før stævnet.” som vi alle, i fremtiden, bør huske.  

http://www.rideforbund.dk/KlubogBredde/Breddeaktiviter.aspx


TD’er til E-/D-stævner bliver bragt på banen og Inger nævner,at der har været talt  om det 
tidligere og at der fortsat arbejdes  at løse problemet. Det kunne være en person fra klubben 
som ved stævner fungere som steward, og så evt. kan opnå telefonkontakt med en TD, hvis der 
bliver uoverenstemmelser.  

Flere klubber spørger om kursus  for afholdelse af stævner og brug af stævne systemet. Og om 
klubbene kan hjælpe hinanden ved stævner Nogle fortæller at de  har glæde af facebookg 
ruppen der ” Stævnearrangører distrikt 11/13”  
Ovenstående kurser vil  først blive afviklet i det nye år, og vi vil sende besked ud så snart de er 
arrangeret.  Indtil da kan man i reglementet finde en form for drejebog under fælles 
bestemmelser, et vigtig værktøj når man skal afholde stævner. 
 
Nogle nævner de aldrig modtager mail der omhandler møder og div. I distriktet, de personer der 
ønsker disse mails skal tage kontakt til Inger på mail: overby.inger@gmail.com  

Der bliver nævnt at vi I alle regioner skal være bedre til at invitere korrekt og respektere 
reglerne, dette giver anledning til megen snak og det bliver vedtaget at vi pr. 1. april 2017 
laver en prøve periode på 2 år hvor vi tillader at alle må invitere hele distriktet, derudover 
må nabo distrikterne også inviteres, så længe de ikke afholder et stævne i nærheden samme 
weekend. Regionerne forbliver stadig og planlægger deres stævner, med deres regionsformand 
som hidtil. 

Ny fordeling af regioner: 
Region Nord: Koordinator Tina Aakerblad BLK (Bæklund), FRØ (Frøstrup), HBR (Hundborg/
Midtthy, MRR (Morsø), SJRK (Sjørring), NTR Nordthy, NÆST (Næstildgaard). SYRK (Sydthy) THR 
(Thyholm), STH (Thisted), SSH (Sallingsund)  
Region øst: koordinator Louise Bjørklund ELM (Elmelund), RTG (Tougaard), RIV (Vorning), VAS 
(Vasehus), VIR (Viborg), BIG (Birgittelyst), BJR (Bjerringbro), LØRI (Løgstrup), SKRK (Skive), RBK 
(Birken)  
Region vest: koordinator Vagn Kristensen HARI (Haderup), HHH3 (3 H), VEST (vestjysk), STR 
(Struer), ROM (Lemvig), AOR (Aulum) SRS (Søndertoft, HORI (Hodsager), LERK (Lem), SERK 
(Sevel), HOSK (Holstebro), SPOR (Spjald)  
Region midt: koordinator Marianne Lassen BSR (Brande), SJR (Skjern), ROK (Ringkøbing), HER 
(Herning), IRK (Ikast), RIRI (Rind), HOKR (Hammerum), KÆR (Kærbo), ØRN (ørnhøj), BORK 
(Bording), AARK (Åskov), HJRK (Højris) 

I forbindelse med den nye opdeling af regioner og åbning til at invitere alle i distriktet, er det 
vigtigt med dialog mellem klubberne at man  respektere hinanden, hvilket der er stor enighed 
om i forsamlingen. 

Ring og rid stævner samt banetrænings stævner kommer på banen, hvorvidt de skal planlægges 
samme tid som E- og D-stævner stævnekalenderen eller løbende. Det bliver besluttet at ring og 
rid stævner skal planlægges samme tid som E- og D-stævner.  
Der bliver både talt om at fastholde grænsen på max 5 inviterede klubber ved ring og rid 
stævner samt at åbne op for alle. Ingen af delene blev besluttet i aften, men vi tager det med 
når vi skal revidere ”strukturer omkring E- og D-stævner”. 
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Der bliver kastet bolde i luften og snakket om bl.a. efteranmeldes gebyr, skal vi tage et ekstra 
gebyr, hvor meget, skal vi have ens regler i alle regioner nu hvor vi ”åbner op” for at invitere 
hele distriktet.  
Samme snak gjorde sig gældende omkring indskud, dorteringer/ærespræmier, hvor en pris på 
70,- pr. start umildbart var det vi hørte mest, hvor i mod doteringer var noget mere svingende. 
Der blev ikke truffet nogle nye regler om ændringer denne aften, men vi har noget at arbejder 
videre på når vi skal revidere ”strukturer omkring E- og D-stævner” for næste stævne sæson. 

Vi siger mange tak for et godt møde med et flot fremmøde! 


