Stævnekoordineringsmøde Viborg Rideklub, tirsdag 3/12-19
Fremmødte klubber: Skjern, Herning, Ikast, Mors, Vasehus, Sydthy, Viborg, Skive, Hodsager, Bording, Rom,
Vestjysk.
Frameldt: Hammerum, Thisted, Hundborg.

Velkomst ved formanden Thomas Vogt Hansen med gennemgang af dagsordenen.
Morten Schram Rodtwitt , generalsekretær hos DRF startede med indlæg. Ny i sporten, kommer fra DIF og
tidligere landstræner og OL chef for anden sportsgren. Hustruen er rytter og de har heste hjemme.
Introduktion af Rideforbundet med ca. 66.000 medlemmer,
•
•
•
•
•
•
•

Hvad DRF varetager af klubbernes interesser?
Hvad er DRF’s begrænsninger?
Udvikling i medlemstal fordelt på distrikter. Distrikt 11/13 er DRF’s 4. største distrikt og en af de få
distrikter, som har haft fremgang på medlemstal fra 2017 til 2018.
Statistik på antal starter til hvilke stævnetyper i vores distrikt, aldersfordeling af rytterne.
Hvad har DRF fokus på? E-licens nævnt og den kommer, men bliver gratis.
Hvor mange starter tilmeldes uden om GO?
Nyt initiativ: DRF administrationscenter. Primært omkring outsourcing af klubbernes drifts- og
administrationsopgaver (kasserer posten) til BDO, som er DRF’s samarbejdspartner, til et fast årligt
beløb på ca. 8000 – 15000 kr. Denne skal kunne afløse klubmodulet samtidig. Dette affødte en del
kritiske spørgsmål til hvorfor Zakobo ikke vælges, når det er et allerede velfungerende eksisterende
system.

Se Powerpoint show.
Gennemgang af stævnefordeling ved Sportsansvarlig Inger Overby. Kun få ændringer til den præsenterede
plan og ingen fik ikke deres ønsker om stævne opfyldt.
Spørgsmål til tilskud til Trec mesterskab, som afholdes af Vestjysk rideklub. Thomas og Inger undersøger
hvad holdning hertil bliver/er.
Valg til distriktsrådet. Janni Thermann genopstillede ikke, og i stedet blev tidligere dressurdommer Helle
Munk Hansen stemt ind på opfordring af distriktsrådet. Thomas Vogt Hansen, Marianne Lassen og Susanne
N. Jakobsen var ligeledes på valg og modtog genvalg. Janni modtog gave fra distriktet for sin indsats over
flere år i bestyrelsen.
Bo Gejl fra distriktsrådet fortalte om en nyligt afholdt inspirationsaften for banedesignere, hvor der kraftigt
blev opfordret til at D-designerne kommer ud og hjælper til ved større stævner og får ny inspiration til
selvudvikling, da selve uddannelsen er temmelig mangelfuld. Klubberne efterlyser at der ryddes op i Dbanebygger listen hos DRF.
Point/status opdelte dressurklasser efterspurgt. Inger oplyste at det ER noget der arbejdes på allerede ifm.
det nye stævnestruktur oplæg.
Nogle få klubber bøvler med ikke at modtage svar fra dommere, når der sendes mail forespørgsel eller
ringes rundt.

Thomas efterlyser bud på, hvad der skal til for at tiltrække flere klubber til vores distriktsmøder. Indslaget
ved Morten Schram Rodtwitt blev rost. Dejligt at se et ansigt fra administrationen, og mærke at han var
lydhør og interesseret.
Morsø Rideklub oplyser at Dansk Erhverv 18/11-19 har opsagt samarbejdet med DRF pr. 1/7-20, så det
fremover koster kr. 9000 i stedet for kr. 1000. Thomas tjekker op, da det er nyt og ikke kendt af DRF
bestyrelsen. Der er sendt mail ud til medlemsklubberne herom.
Morsø efterspørger at man ikke kan tilmelde sig til stævner for en rideklub, hvor man ikke betaler
medlemskab. De oplever det desværre jævnligt. Det kunne evt. være en funktion i det nye DRF
administrationssystem?

