Stævnekoordinering i Viborg Rideklub 11/12-2018

Fremmødte rideklubber: Ringkøbing, Skive, Thisted, Søndertoft, Ørnhøj, Sydthy, Morsø, Brande,
Skjern, Vasehus, Holstebro, Viborg, Herning & Lem.

Formand Thomas Vogt Hansen bød velkommen, og takkede for det fine fremmøde.
Tidligere webmaster Hanne Bertelsen fra Skive Rideklub fik en gave fra distriktet for mange års
ihærdig indsats med hjemmesiden, som nu er blevet moderniseret og overdraget til Susanne
Jacobsen fra bredde/forretningsudvalget.
DRFs bestyrelse blev kort præsenteret pga. ændringer. Hanne Rump trukket sig og Lisbet
Seierskilde er indtrådt i stedet som suppleant.
Organisationsændringer: generalsekretær Jacob Gulmann er fratrådet efter gensidig aftale. Cim
Arenstorff i marketing er ligeledes opsagt med omgående virkning. Stillingerne bliver hurtigst
muligt genopslået.
Sports- og kommunikationschef stillingerne er blevet nedlagt. Jan Stampe er derfor opsagt, og
stillingen lagt ind under serviceafdelingen, og kommunikation varetages af den eksisterende
afdeling. Uddannelseskoordinator bliver en ny stilling i 2019.
Bestyrelsen regner med at regnskabet forventes at gå i nul for 2018, dvs. nulregnskab. Budgettet
for 2019 er estimeret til 740 tkr.
Strategiarbejde for 2018 er varetaget af Anja Heinsen fra administrationen, som primært arbejder
for at få DRF synliggjort, og indsamle diverse data fra klubber og stævner i hele landet.
Thomas fortalte lidt omkring 2019 strategiarbejdet, samt tiltag for at synliggøre bestyrelsens
arbejde.
Rytterens størrelse ift. Hest/pony er til jævnlig diskussion, og der udarbejdes pt. forslag og
vejledning gennem DRFs dyrlæge, som foreligger i løbet af 2019.
Næsebåndsreglen fra 2018 fortsætter og fastholdes.
Ved dialogmøde 30/9-18 i Dalum blev der diskuteret reglement mellem distrikter og
disciplinudvalg. Fremover kommer der kun ændringer en gang årligt, med mindre det handler om
sikkerhed.
Punkt 2 på dagsorden frafalder da Per Nielsen er syg. Forretningsudvalgsmedlem og TD i distriktet
Per Nielsen er blevet formand for dressurudvalget og skulle have berettet her fra.

Stævnefordeling ved Inger Overby.
Stævnerne var på forhånd fordelt ud over året ud fra klubbernes ønsker, og kun få ændringer her
til blev lavet. Der mangler lidt ponystævner til 1. kvartal 2020, hvor der kan bydes ind.
Der må i 2019 laves C stævner med D klasser, og herunder åbnes også op for show- og
breddeklasser , trec o.s.v. I de små klubber vil det være muligt at lave fælles arrangementer, det
aftales med den enkelte klub.
Klubber som ønsker at afholde C stævner med D klasser skal melde dette allerede nu af hensyn til
koordinering af D stævnerne.
Enkelte D-stævne klubber udtrykte bekymring for at der åbnes op for flere D klasser til C stævner
og koordinering af dette. Dog flest positive tilbagemeldinger.
Fremover må man nøjes med 2 dommere til dressurmesterskaber og cups på distriktsplan.
Distriktet vil fremover stadig give et tilskud til klubberne, som afvikler holdmesterskaber, da det
pt. er dyrt med udgifter til doteringer og ekstra dommere. Dette tilskud findes evt. i besparelsen
på dækkener og pokaler som sponsoreres til distriktet i 2019. Beløbet opgives senere

Susanne Jakobsen kunne berette nyt fra breddesporten. Nyt breddeudvalg under DRF
præsenteret. Susanne er tovholder for breddeaktiviteter i distriktet, så ønsker man at afvikle disse
stævner eller få ideer til daglige tiltag, kan man tage fat i Susanne. Regionskoordinatorene
Marianne Lassen, Vagn Christensen, Louise Bjørklund og Tina vil også tage hånd om
breddeaktiviteterne, og vil være behjælpelige med råd og vejledning.
Elevskolecup med finale, som afholdes i Uggerhalne Rideklub indtil 2020, blev også omtalt, og var
en kæmpe succes for både deltagere og publikum. I år er der 74 hold tilmeldt, hvoraf 6 hold
kommer i finalen. Herning Rideklub efterlyser et regelsæt og huskeliste til deltagende
ryttere/klubber, så man ved hvad man skal huske og sørge for at oplyse. Puljer med kun 2 hold er
for små i fleres optik og bør øges til min. 3 hold. Susanne lovede at melde tilbage til
breddeudvalget her fra.
Equipe kursus afvikles i Viborg Rideklub medio januar fra kl. 18-21. Datoen fastsættes snarest og
meldes ud på hjemmesiden og Facebook. Kurset er for begyndere.
Husk at afinstallere det gamle stævnesystem Event, da det ikke er i overensstemmelse med den
nye GDPR forordning omkring opbevaring af personfølsomme oplysninger.

Punkt 6 – Valg til distriktets forretningsudvalg.
Per Nielsen udtræder
Inger Overby og Mie Lisby Thomsen modtog genvalg.
Passioneret Banedesigner Bo Gejl indtræder på opfordring fra distriktet og modtog klapsalver fra
forsamlingen.

Punkt 7 – Eventuelt. Forslag til at indskud i klasser til C stævner skal stige pga. faldende antal
starter. Der blev aftalt at der til distriktets takster tilføjes at indskuddet er MINIMUM, og derefter
er det op til den enkelte klub, om de vil tage et højere indskud pr. klasse. Dog opfordrer distriktet
til at man overvejer om klubbens faciliteter og stævnets kvalitet kan bære et højere indskud pr.
klasse. Hvis indskuddet forhøjes – husk så at forhøje doteringerne.
Anmeldelsesgebyr diskuteret for ryttere som tilmelder sig pr. email. Inger oplyste at der fra DRF
arbejdes på, at der fremover kun kan tilmeldes via GO uanset tidspunkt for tilmelding, så dette
gebyr ikke kan undgås, og dermed undgår klubberne diskussionen med rytterne og det ekstra
arbejde ved at tilmelde dem manuelt i stævnesystemet.

