
Referat fra Distriktsrådsmøde den 2. marts 2010 på Viborg Rideskole. 

Tilstede:  Ringkøbing Rideklub, Sødertoft Rideklub, Ridekluben Birken, Skive Rideklub, Rideklubben Tougård, Birgittelyst 

Rideklub, Aulum Rideklub, Viborg Rideklub, Haderup Rideklub og Kærbo Rideklub. 

 

 

Punkt 1: Velkomst 

 Kaare Rahbek bød velkommen. 

 

Punkt 2a: Præsentation af Jette Bille, som stiller op til valg for DRF’s hovedbestyrelse  

 Baggrund:  Formand i BIG i 10 år. 

  Suppleant til hovedbestyrelsen i DRF i 2 år, har været indtrådt i HB i ca. 3/4 år. 

  Arbejde: Hotelklassifikation vest for Storebælt + Grønland (tildeling af stjerner). 

  

 Fokusområder:  

Klubudvalget: Certificeringer som markedsredskab – sikkerhed, staldforhold, børn & unge, miljø 

  Videreformidling af erfaringer fra ”gamle formænd” til nye. 

 

 Økonomi: Kontingent indbetaling fra klubber 

  Rytters deltagelse i internationale stævner 

  Konsulentordning  - bredde + klub 

  Sponsorpleje – Ecco, Brogården, Tjørnehøj Mølle 

 

 Markedsføring: Ridesporten overfor kommuner, der er kluborienteret i modsætning til elite. 

Nye klubber – skal sikkerheds certificeres og deltage i DRF’s repræsentantskabsmøde 

og halvvejsmøde. 

 

Punkt 2b: Nyt fra HB v/ Kaare Rahbek 

 Der vil fremover blive afholdt Championater i forskellige niveauer, der er mere breddeorienteret. 

 

Punkt 3: Aflæggelse af regnskab for 2009 og budget for 2010 v/ Inger Overby. 

 Uændret kontingent til distriktet. 

 Ingen kommentarer 

 

Punkt 4:  Status vedrørende Lov om hestehold 

 Forbundet ønskede en tilbagemelding om situationen i klubberne. 

 RIK: Arbejder med plan om at bygge et nyt ridecenter 

 SDS: Arbejder med plan om ny stald og ridehal 

RKB: Plan om et nyt center, eventuel køb af eksisterende anlæg udvidet med nye stalde og 

ridehal. 

BOOR: ? 

SKRK: Plan om bygning af nye stalde + bolig til ansatte 

VIR: Plan om bygning af nye stalde + hal – finansiering svær. 

RKT: Ingen problemer 

BIG: Der skal bygges ny stald – eventuel ombygge 

HARI: ? 

AOR: ? 

 

Punkt 5: Nyt fra udvalgene: 

 Pony Afbud fra Per Nielsen  

– fælles orientering med afd. Sport. 

 Jagt  v/ Severin Lassen 



  Der har været afholdt 6 jagter i 2009 

  Den arrangerende klub får kr. 28,- pr deltager, normalt 22 – 34 deltager pr. jagt. 

  Der er planlagt 3 jagter i 2010 og planer om 3-4 stykker mere. 

  Terrænspringning er ikke planlagt 

  Jagtudvalget kassebeholdning er ca. kr. 2000-, 

 

 Bredde v/ Georg Rosenkilde 

  Betina Langhoff fra RIK er indtrådt i DRF’s breddeudvalg 

  SRS vil prøve med et hold til springstaffen – landsfinalerne 

Procentklasserne / niveauklasserne er gældende mht. til distriktets OUT-regler på det 

niveau rytteren har redet. 

  Løvskal Rideklub (LØRK) er udmeldt af DRF. 

  Det nye reglement indeholder også nogle bestemmelser for D-stævner. 

 

 Afd. Sport: v/ Inger Overby. 

Reglementet er blevet skrevet om, det udkommer til den 1. april og skulle være i en mere 

overskuelig version. 

Der er kommet nogle nye ændringer inden for springning, hvor * angiver 

sværhedsgraden. Andet nyt er at inddele rytterne i kategorier – det kan blive en hjælp til 

at begrænse starterne i de enkelte klasser. 

DRIF cup bliver i BIG den 25-27. juni. 

Der er både nye og gamle klubber, der vil afholdes distriktsstævne i år. Vasehus 

Rideklub dressur for pony og Søndertoft med springning for pony. 

Mors har allerede fået en del starter, selv om der mangler 3-4 uger til anmeldelsesfrist. 

Ved de stævner der har været afholdt indtil nu har der været mange starter i dressur – i 

yderområderne kniber det med starter i spring. Nogle klubber har forsøgt at rykke 

anmeldelsestidspunktet frem mod stævnet – det har givet flere starter. 

De problemer vi har haft i midten af jylland – Skive, Viborg, Ikast og Herning kan 

måske løses ved afgrænse starterne via point. 

Nogle klubber har skrevet ind i proportionerne – At ryttere fra egen klub vil blive 

foretrukket. Det har været praktiseret i Silkeborg uden kommentarer fra DRF – så længe 

det ikke blive korrigeret på det vil Inger godkende det. 

Vi må ikke prioriterer efter først til mølle princippet – og stævneprogrammet kan ikke 

stoppe ved x-antal starter. Det giver nogle problemer med, at der kommer mange på 

venteliste og sekretariatet må bruge en del tid på at sende penge retur. 

 

Kursus: v/ Helle Tougaard 

Klar – Parat – Start kursus, der har været afholdt 4 stk. i 2009 og der vil afholdt 4 stk. i 

2010. 

Banebyggerkursus blev aflyst i 2009, der forsøges igen i 2010. Det er et weekendkursus. 

  Springdommerkursus vil blive forsøgt afholdt i 2010. 

 

 Klubkonsulent: v/ Louise Baggesen – Fraværende. 

 

Punkt 6: Forsikringsforhold 

Forretningsudvalget har valgt at tegne en transportforsikring af tidtagningsanlægget på kr. 70.000 + 

trailer. Præmie kr. 1500,- pr år. 

 

Punkt 7: Sidste nyt om reglement for D-stævner 

 Der henvises til ovenstående under breddeudvalget. 

 

Punkt 8: Eventuel 



Georg opfordrede klubberne til at kontrollere adresseoplysninger der er registreret ved DRF og eventuel 

meddele ændringer. Oplysningerne kan kontrolleres via Rideforbundets hjemmeside – adresse for 

klubber. 

Forretningsudvalget efterlyste ideer og emmer, der kan tages med på distriktsrådsmøder. 

Motivationskursus: Ledelse af frivillige, sociale forhold m.v. 

 

Punkt 9: Næste møde. 

  Tirsdag den 5. oktober 2010 i Skive Rideklub. 

 

 

Referent Georg Rosenkilde 

  

   

    

  

 

 

 

 

 

 


