
Referat af Distriktsråds møde den 12. oktober i Nyskovens Sportsrideklub, 
Skovvej 21, 4622 Havdrup

Deltagende klubber: Darupgaards Rideklub, Hedehusgårdens Rideklub, Himmelev Rideklub, Nyskovens Sportsrideklub,
Rideklubben Epona, Rideklubben Ørsted Holme, Roskilde Rideklub, Solrød Rideklub, Team Hedegårdens Rideklub samt 
Vindinge Rideklub.

Afbud: Følfod Sportsrideklub, Hvalsø Rideklub, Karlslunde Rideklub, Midtsjællands Rideklub, Rideklub Strålen, 
Rideklubben Strøgården, Rideklubben Vestervang, Roskilde Voltige Team, Rytterforeningen Hviid, Stevns Rideklub, 
Strøby Rideklub, Tune Sportsrideklub, Vallø Sportsrideklub samt Østsjællands Rideklub.

Dagsorden:

1. Velkomst samt orientering v/ formand Anni Busk Sørensen

- Kontingentopkrævningen gennem DRF til distrikterne, stopper desværre. Så i 2018 skal 
distrikterne selv stå for opkrævningen igen. Vi ønsker at bibeholde at den opkræves én gang 
årligt. 

- Ændring af dagsorden, således at, har klubberne ikke indsigelser til referatet inden 14 dage 
efter udsendelsen, betragtes det som godkendt. Altså skal vi ikke først på næstkommende 
rådsmøde godkende referatet fra sidst. Klubberne havde ingen indsigelse til dette.

2. Dansk Ride Forbund v/ Helle Madsen

- Helle fortalte lidt om bestyrelsen i DRF og den nye generalsekretær, Jacob Gulmann (som vi 
havde besøg af på sidste rådsmøde).

- Administrationen har skiftet navn til Serviceorganisationen, og har samtidig udvidet 
telefontiden. Mandag – torsdag 8.30-15.30 og fredag 8.30-15.00.

- Da økonomien er lidt stram i forbundet, og den nye kontingentstruktur træder i kraft pr. 
01.01.18, er man blevet nød til at afskedige nogle medarbejdere.

- Jubilæumsturneringen har været en stor succes. 350 klubber ud af 500 deltog.

- Ryttermærker ikke mere et krav til C-licens. Man opfordre forsat klubberne til at udbyde 
ryttermærkerne. I stedet vil der med tiden indføres D- licens - kommer ikke til at blive dyrt.

- Der er nedsat en arbejdsgruppe der ser på om antal ponymålinger skal ændres, nye steder 
o.lign.

- Ambition 2020 ændret til 2022 – ingen problem for DRF, da man var på forkant med 
strategiplaner.

- Ved årsskiftet udgår røde og gule kort ved stævnerne. Der komme nye sanktionsregler i 
reglementet for 2018.
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- Manualer til tastere og skrivere til dressurstævner, er et stort ønske, så det arbejdes der på 
at få lavet.

- Ny TD ansvarlig søges til dressuren.

- Springudvalget opfordre til at klubberne ved C-stævner udskriver MB** for ponyer.

- I reglement for 2018, kommer der regler for hvor stramt hestens næsebånd må være. Der 
skal være 1,5 cm luft mellem hestens næseryg og næsebåndet. 

3. Orientering fra distriktsudvalg (stævne-, bredde- samt kursusudvalg)

Stævneudv.

- Ny ansøgningsskema på hjemmeside, som pt. kører over distrikt 1's hjemmeside (derfor står 
der distrikt 1 for oven, men ansøgningen kommer til distrikt 3's stævneudvalg) Læg mærke til 
datoerne for ansøgningsfristerne, som SKAL overholdes, da stævnerne koordineres 
umiddelbart efter ansøgningsfristen, med de andre distrikter. http://www.d3-
drf.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=36

Breddeudv.

- Sjællandsmesterskaber i ponygames afholdt på Store Hestedag af distriktet. Afhængig af 
hvordan de nye landsdelsfinaler - afholdt af DRF – bliver til næste år, vil breddeudvalget stadig 
have en form for ponygames aktivitet på Store Hestedag.

Kursusudv.

- Der arbejdes på nye førstehjælpskurser, der udbydes til distriktets klubber og officials.

- Trailerkørselsregler v. politibetjent Mette Wittendorff er i støbeskeen.

- Kursus i faldteknik er på et tidligere rådsmøde ønsket. Det er sat lidt på ”Stand by”, da vi 
ikke kan huske hvem der kom med forslaget, hvem målgruppen er og i hvilken form det 
ønskes.

- Af nye kurser ønskes:

Dyrlæge der fortæller om hvordan vi yder førstehjælp til vores hest. 

Dyrlægeforedrag om ormebelastning/strategi hos hesten.

4. Økonomi v/ Kasser Lene Bang

Status på økonomien fremlagt. Ingen spørgsmål.

5. Klubbernes 5 minutter

- Rideklub Strålen fortale om deres stævne for psykisk handicappede, som var en kæmpe 
succes. Klubben opfordres til at ”reklamere” for dette stævne på Facebook (og måske 
distriktets hjemmeside), da flere klubber var interesseret i at vide mere.
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- Vindinge Rideklub har med stor succes afholdt en kvalifikation af Subaru Cup (Military på lavt
niauve). Klubben forventer af afholde flere af disse, da man nu har bygget en masse 
forhindringer. Med tiden vil man også gerne afholde Military stævner.

6. Evt.

Der var intet under evt.

Efter mødet vil der være uddeling af DRF's 100 års jubilæumsbog, til de 
klubber der ikke deltog til Repræsentantskabsmødet i april måned.

For de klubber der endnu ikke har fået bogen, kan den efter aftale hentes hos mig (Anni) i 
Greve. 
Ring for aftale på mob.nr. 20169608 efter kl. 14.

Dette gælder: Rideklubben Strøgården, Karlslunde Rideklub, Tune Sportsrideklub, Stevns 
Rideklub, Østsjællands Rideklub, Strøby Rideklub, Roskilde Voltige Team, Midtsjællands 
Rideklub, Følfod Sportsrideklub, Hvalsø Rideklub. Vallø Sportsrideklub samt Rideklubben 
Vestervang.

Venlig hilsen

Bestyrelsen for distrikt 3 / 
Anni Busk Sørensen (formand)
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