
Referat fra distriktsbestyrelsesmøde den 18. marts 2008 Viborg Rideklub. 
Tilstede var repræsentanter for Ikast, Skive, Bording, Tougaard, Løgstrup og Viborg Rideklubber 
 
Punkt 1:  Velkomst. 
 Kaare Rahbek bød velkomme 

Punkt 2:  Nyt fra DRF 
 Kaare orienterede fra DRF hvor kandidaterne til DRF’s repræsentantskab blev nævnt 
 

Flg. stiller ved repræsentantskabsmødet op som kandidater til de forskellige poster: 
 

Else Marie Frandsen  Opstiller som medlem af bestyrelsen 
 Lars Agergaard Opstiller som 1. suppleant til bestyrelsen 
 Jette Bille   Opstiller som 2. suppleant til bestyrelsen  
 Henrik Tofte Olesen Opstiller som medlem af appeludvalget 
 Charlotte Velin Suppleant  Opstiller som medlem af appeludvalget 
 

Landsfinalerne på Vilhelmsborg,  
 DRF søger klubber der kunne tænke sig at deltage i  at arrangere finalerne den sidste 
 weekend i Juni. 
 Interesserede klubber bedes henvende sig til Jens Kronborg hos DRF. 
 
Punkt 3:  Aflæggelse af regnskab for 2007.

Inger Overby gennemgik regnskabet for 2007, hvor de enkelte punkter blev 
 gennemgået og forklaret. 
 Budgettet for 2008 blev gennemgået og enkelte punkter blev diskuteret. Bl.a. 
 medlemskontingentet til distriktet. 
 Kontingentet for 2008 blev fastsat til 17,- kr./medlem. 
 

Punkt 4: Nyt fra udvalgene. 
 

Ponyudvalget v Per Nielsen.  
 Per orienterede om de nye tiltag hvor TD’eren har mulighed for at give advarsel og i 

værste fald bortvisning af en rytter, træner eller forælder. 
 TD’erne bliver i løbet af 2008 udstyret med ”gule og røde kort”, efter samme princip 

som dommerne i fodbold og håndbold. 
 

Breddeudvalg v Georg Rosenkilde: 
 Georg orienterede omkring bredde aktiviteterne i distriktet. 
 De nye ryttermærker er ved at være på plads i klubberne, flere klubber har afholdt 

ryttermærkerprøver. 
 

Sportsudvalget v Inger Overby. 
 DSA bliver afholdt i Holstebro den 13.-15. juni 2008 
 Der afholdes i 2008 ikke Kraftt Cup i distrikt 11/13. 
 



Indskud til C-stævner er hævet til: 
 80,-. kr./start for pony 
 100.- kr./start for heste 
 Der betales dobbelt gebyr ved efteranmeldelser. 
 

Doteringerne er ligeledes hævet til:  
 Såfremt der ikke i propositionerne er oplyst noget om præmiestørrelse, 
 er disse følgende: 
 

Heste: 1. plads 300 kr 
 2. plads 250 kr 
 3. plads 200 kr 
 5. plads 150 kr 
 Øvrige placeringer 100 kr 
 

Ponyer: 1. plads 175 kr 
 2. plads 150 kr 
 3. plads 125 kr 
 5. plads 100 kr 
 Øvrige placeringer 80 kr 
 

Der uddeles plaketter til 1., 2. og 3. pladsen 
 Se endvidere distrikt 11/13’s hjemmeside under emnet ”Stævner” 
 

Ved distriktsmesterskaber for hold skal anmeldelsen være underskrevet at et medlem 
 af bestyrelsen i den klub holdet starter for. 
 Klubber der ikke overholder reglerne for medlemskaber vil ikke få lov at få klubhold 
 til start i næste års næste års mesterskaber. 
 

Inger Overby opfordrer klubberne til at kontakte TD’erne inden stævnerne, hvis der er 
 spørgsmål vedr. forholdene omkring stævnet. 
 

Kursusudvalget: 
 

Helle Tougaard fra Birgittelyst Rideklub har meldt sig som koordinator vedr. kursus. 
 I vil høre nærmere, når der er noget nyt vedr. kursus. 
 

Punkt 5: Heste for alle 
 Kaare orienterede omkring ”Heste for alle” som skal afholdes på landsskuepladsen i 

Herning i slutningen af august måned i 2009. 
 Arrangementet er en weekend arrangeret af de forskellige avlsforbund (excl DV) hvor 

der skal afvikles forskellige kåringer, ridekonkurrencer m.m. 



Der søges en klub, der vil påtage sig opgaven med at arrangere dette arrangement, 
interesserede klubber bedes henvende sig til Kaare Rahbek.   

 

Punkt 6: Tidtagningsudstyr 
 Jørgen Selmer. (ansvarlig for tidtagnings anlæggene) undersøges hvor, og til hvilken 

pris vi kan købe et laserstyret anlæg, lig det de har i de sydlige distrikter. Pris på anlæg 
monteret i trailer undersøges. 

 
Punkt 7: Distriktets hjemmeside 
 Klubberne og distriktet skal på sigt kunne kobles op på DRF’s princip (mod mindre 

betaling), der vil endvidere være indeholdt programmer til klubdrift.  
 Tidshorisonten er fra DRF’s side at systemet skal i luften i 2008. 
 
Punkt 8: Eventuelt 
 Ingen bemærkninger 
 

Punkt 9: Næste møde 30. september 2008 kl. 19.00 på Viborg Rideklub 
 

Forretningsudvalget. 


