Distriktsrådsmøde i Viborg Rideklub 5. april 2016
Følgende klubber var til stede : Viborg Rideklub, Spjald Rideklub, Herning Rideklub , Holsterbo Sportsrideklub,
Søndertoft Rideklub, Rom Rideklub, Vasehus Rideklub, Hundborg Midtthy Rideklub, Sydthy Rideklub, Bjerringbro
Rideklub, Sevel Rideklub
Kort velkomst ved distriktsformand Holger Back.
Gennemgang af klubportalen ved Anders A. Møller fra Klubmodul APS:
Klubben opretter sig som profil på siden, for at bruge klubportalen til betalingsmodtagelse for f.eks. kontingent,
undervisning og arrangementer i klubben. Alle gængse betalingskort kan anvendes, og på kort sigt bliver Mobilepay og
Swipp også muligt, og når medlemmet har tilmeldt sit betalingskort/form, trækkes beløbet automatisk hver
måned/kvartal via klubportalen. Tilmelding til arrangementer i klubben uden betaling kan også anvendes. Lønninger
kan ikke håndteres her igennem, så 2 systemer ifht. økonomistyring er stadig nødvendigt. Mail lister til samtlige
medlemsgrupper kan oprettes og udsendes herfra. Statistik udtræk er under udarbejdelse, så man kan lave
statistikker på f.eks. sine elevheste og hold. Pt. bruger ca. 100 ride klubber systemet.
Pris for standard pakke (feks. som Bjerringbro Rideklubs hjemmeside): kr. 3000,Pris for guld pakke: kr. 17.000,Anders Agerlin Møller kan kontaktes på mobil nr. 3170 7388 eller am@klubmodul.dk
Breddeaktiviteter ved udviklingskonsulent Dorte Nørskov:
Kursus for intro til bestyrelses arbejde tilbydes via Go – 13. april på Viborg Rideklub
Bredden tilbyder f.eks. trec, agility, fodbold og lege med heste generelt. Aktiviteter er ikke en disciplin og med
landsfinaler i juni måned hvert år. Stiller ingen krav til hestemateriale, men fokus på elevskole rytteren og elevheste af
alle typer. Aktiviteterne skal være sjove med fokus på holdånd, hygge og samvær. Primært visuelle aktiviteter for at
fastholde mindre børn og drengebørn i ridningen.
Tjek DRF’s hjemmeside – fanblad: klub & bredde – og find inspiration til lege og aktiviteter. Husk at fortælle jeres
klubundervisere om denne side til undervisnings inspiration. Gode råd og forslag til ridelejr aktiviteter også.
Breddeaktiviteter skaber mange frivillige hjælpere. Elevskolen har som regel lange ventelister og stor tilgang, og
hestene trives godt med de vekslende aktiviteter. Hestenes kvalitet er ikke i højsæde og alle kan som regel bruges til
disse aktiviteter. Vigtigt at finde en breddeansvarlig i klubben, som evt. ikke er fra bestyrelsen, som vil stå for
koordinering af aktiviteterne. Meget få og billige hjælpemidler anvendes som f.eks. balloner, paraplyer, reb.
Prøv at starte i det små med få breddeklasser til jeres klubstævner – f.eks. en pas-de-deux klasse og en
stafetspringning, for at få rytterne i gang med aktiviteterne. Klasserne bør være åbne for andre klubber for størst
mulig tilslutning.
Landsfinaler findes i følgende breddediscipliner:
Ponygames foregår på 30 m. baner for at tage ”farten ud af konkurrencen”. Findes både for børn, voksne, ponyer og
heste. Fint at integrere i den daglige undervisning ind imellem almindelig undervisning. Disciplinblade til ponygames
forefindes og kan rekvireres gennem Dorte. Kritikker og programmer til kvadrille ridning og pas-de-deux ligeså.

Team-Cup fremhæves så transport af hestene ikke er nødvendigt, og man låner heste/ponyer i den inviterende klub.
Afviklende klub inviterer f.eks. to andre klubber afhængigt af hvor mange heste man kan stille til rådighed. Samme
hest går med én rytter fra hver klub.
Stilstafetspring for hold på 50 cm. for urutinerede ryttere og 70 cm. for rutinerede.
Trec består af 3 øvelser: orienteringsridt, kontrol af gangarter hvor samme tempo og rytme skal holdes på 75-100 m.
distance, og til sidst forhindringsbane bestående af helt op til 33 forskellige øvelser. F.eks. besindighedsprøve hvor
man uddanner hesten fra jorden, og lærer den at forcere presenninger og udstå diverse lydighedsprøver, heppekor og
agility.
Der afholdes distriktskvalifikationer til landsfinalerne, hvor man skal have startet min. 2 kvalifikationer.
Tilmelding findes på DRF’s hjemmeside til infomail omkring bredde aktiviteter, for klubmedlemmer som kunne have
interesse herfor. Workshop i Aalestrup Rideklub d. 16. september for undervisere/interesserede med tilmelding via
Go.
Dorte Nørskov kan kontaktes på: dor@rideforbund.dk

Ny opdeling af regionerne i distrikt 11-13
Regionerne ændrer sig fremover for at harmonisere områderne bedre ifht. geografisk placering, og at der er ligeligt
med klubber i hver af de 4 regioner. Listen over opdeling kommer til at ligge på 11-13’s hjemmeside.

Nyt fra hovedbestyrelsen ved Thomas Vogt Hansen
Distance disciplinen har haft turbulens og uenighed i udvalget, som har været nedlagt i en periode. Der er blevet
arbejdet meget med fremtiden for sporten, og fundet nye folk til udvalget.
Kodeks /retningslinjer for dressurdommere udarbejdet for at begrænse dommergerning kontra undervisergerning.
100 års jubilæum i DRF 23. juli 2017. Der laves logo konkurrence i anledningen, fælles åbenhus dag på alle rideklubber
og udgivelse af jubilæumsbog.
Dressurchampionater i 2017 ændres.
Ny støttestruktur fra DIF til DRF fra 2018. Fremadrettet støttes forbundet for fremadrettede strategier og planer,
fremfor at være bagudrettet for opnåede resultater.
Vaccinationsregler justeres og tilpasses FEI’s regler. Nærmere præcisering findes i reglementet.
Ny kontingent struktur for klubmedlemsskab i DRF til oplæg på repræsentantskabsmødet. I dag betales 109 kr. pr.
medlem og er 24% af DRF’s samlede indtægt. Klubberne kommer fremover til at kunne vælge sin profil for
kontingentbetaling, afhængigt af hvilken type stævner man afvikler. Der laves 3 forskellige kontingenter.( Se oversigt
på DRF´s hjemmeside og hør mere om det på repræsentantsskabsmødet )
A til D stævner tilmeldes fremover via Go, så 10 kr. pr. start tilfalder DRF. Resultater for D stævner registreres dermed
også, og D ryttere tildeles et licens nr. til omkring kr. 100,-

Rytterlicens foreslås ændret til stævnelicens. Formålet er at forenkle processen og gøre vejen til stævner billigere end
i dag. Klar-parat-start bør fremover foregå som E-learning via online undervisning. Ryttermærkerne frafalder ikke, men
kræves ikke for stævnelicens.
DRF repræsentantskabsmøde foregår 17. april på Hotel Scandic i Kolding. Tilmelding er desværre for sent nu hvis ikke
allerede gjort.

Diverse
Vasehus rideklub stiller spørgsmålstegn ved ny kontingent struktur, og mener at det vil få mange små klubber til at
melde sig ud af DRF pga. en forholdsvis stor stigning. Dog kan udmelding fra DRF d.d. om dispensation for små klubber
der holder store stævner i særlige discipliner som eks. Distance gøre en væsentlig forskel. Generelt stiller de
repræsenterede klubber spørgsmålstegn ved kontingent strukturen og retfærdigheden heraf.
Opfordring fra Sevel Rideklub til at indkalde til møder i distriktet på distriktets hjemmeside, hvor dette møde ikke var
offentliggjort. Vi beklager det er en fejl, men det er selvfølgelig taget til efterretning.

Nyt fra sportsudvalget v/Inger Overby
Nedgang i medlemstallet for distrikt 11-13 fra 7035 medlemmer i 2008 til 5780 medlemmer i 2015 = nedgang på 22%.
Den store nedgang kan skyldes at der tidligere var dobb. Medlemsskaber Medlemstallet er heldigvis stigende på
landsplan iflg. Dorte Nørskov, så der er håb for distrikt 11-13 også.

Regnskabet for 2015 v/Inger Overby
Året ender med et driftsunderskud på kr. 17.445,95, med en likvidbeholdning på kr. 128.270,08 i distriktet.
Forslag til at spare på udgifter til rosetter, plaketter og dækkener til mesterskaber. Evt. ved hjælp af sponsorer, vi vil
forsøge igen. .
Distriktet afventer yderligere udvikling før kontingentet e.l. stiger, men det kan blive en nødvendig løsning. Leje af
tidtagningsanlæg stiger dog til kr. 750,- pr. gang, da der er temmelig stor slitage på disse. Denne stigning blev
vedtaget.

Bestyrelses struktur
Distriktsbestyrelsen foreslog en ændring af teksten i vedtægterne , således at man ikke vælges til et bestemt
ansvarområde, men som medlem af bestyrelsen . De forskellige ansvarsområder fordeles løbende mellem
medlemmerne, hvilket giver mulighed for at veksle mellem opgaver og ansvar medlemmerne imellem.
Ansvarsområder skal fremgå på hjemmesiden. Det blev vedtaget.

