
Referat af rådsmøde i DRF distrikt 3 den 7. juni 2017

Nyt fra forbundet:

Der er afholdt repræsentantskabsmøde i april med 100 års jubilæumsfest, hvor der var pæn tilslutning. I 
anledning af jubilæet, er der udgivet en bog, som blev uddelt til klubberne på repræsentantskabsmødet. 
Distrikt 3 får udleveret bøger til de resterende klubber, som vil kunne afhente bogen ultimo august. 
Nærmere information følger på distriktets hjemmeside.

Dansk rideforbund har mistet en del indtægter – især på licenser – og forbundet vi søge at finde 
besparelserne internt og i uddannelsesregi, bl.a. ved at det indledende ryttermøde i forbindelse med DM er 
aflyst.

Klar parat start kurset skal opdateres, mens ryttermærkerne fortsætter uændret.

Nyt fra distriktet:

Adamslyst Rideklub har udmeldt sig af DRF. 

Rikke Johansen, Roskilde Rideklub, blev af DRF kåret som årets ildsjæl. Anni Busk udtrykte på distriktets 
vegne tilfredshed med at der indstilles til prisen fra distriktets medlemmer – og opfordrede til at også andre 
udarbejder en indstilling til næste år.

Stævneudvalget har netop afholdt koordineringsmøde for C-stævner i 2. halvår og disse er nu i 
stævnekalenderen for distrikterne 1-5. Det blev oplyst, at ansøgninger om D-stævner gerne må indsendes i 
nærmeste fremtid.

Distriktsmesterskabet i pony dressur hold blev aflyst – da der alene var tilmeldt et hold. Distriktet ser nu på, 
om der skal udarbejdes nogle lempeligere kvalifikationskrav, så der kommer flere hold til start. MSR er 
fortsat villige til at lægge ”hus” til mesterskabet – og hvis det mod forventning ikke kan tilpasses 
stævneplanerne, vil HRK gerne afvikle mesterskabet.

Mesterskab i spring hest afventer forsat dato og arrangør, måske kan Hedehusgårdenes Rideklub afvikle 
mesterskabet?

Breddeudvalget har måttet konstatere meget lav tilslutning – det kniber også med at fastholde interessen 
for ponygames, herunder til landsfinalerne, hvor distriktet ellers normalt har været repræsenteret. Som det 
ser ud pt. forventes distriktet at kunne stille med to ponygames hold til Store Hestedag.

Kursusudvalget blev af klubberne opfordret til at afholde et kursus i udvidet førstehjælp – afhængigt af 
tilrettelæggelsen vil et sådant kursus formentlig også kunne opfylde det krav der er om kursus i førstehjælp i
forbindelse med erhvervelse af kørekort.  Klubber med handicapridning har behov for kurset i løbet af 
efteråret. Endvidere blev der fremsat forslag om, at distriktet skal afholde kurser i kørsel med hest eller i 
faldteknik mhbp. at minimere skader ifbm. ridning. 

Opdateringen af championatslisterne er fortsat et stort arbejde – der kommer mange mails med anmodning
om rettelser i listerne. Distriktet kan ikke besvare disse mails løbende, da listerne revideres i en samlet 
arbejdsgang. Rytterne skal dog fortsætte med at fremsende mail, hvis listen ikke viser korrekt klasse eller 



point (særligt et problem på D-listen ifht. breddeklasser). Vi gør opmærksom på, at det kun er egentlige 
placeringer (equipagen har modtaget roset), der kan indberettes til listen! 

Klubbernes ”5 minutter”:

Strålen havde en TDér betalt af distrikt 3 med under det seneste d-stævne. Det var for alle en god oplevelse 
– og lærerigt for de deltagende ifht. at blive klar til c-stævner.

Det er erfaringen at klubberne skal være ude i meget god tid, når de skal bruge officials. Det kan ved afbud 
være meget svært, at finde en afløser. Distriktet henledte opmærksomheden på, at det er den aftalte 
officials opgave selv at finde en afløser, hvis pågældende bliver forhindret og derfor ikke kan leve op til 
aftalen.

Klubberne er pt. i gang med at undersøge mulighederne for at afvikle et kursus i banedesign. Klubben der 
skal afvikle dette vil kontakte distriktet – så hjemmesiden mv. kan gøre opmærksom på muligheden.

Besøg fra DRF:

Jacob Gulmann der er ny generalsekretær i DRF afrundede mødet med at fortælle om sine tanker og 
ambitioner for rideforbundet. Øget åbenhed i kommunikation vil være et fokusområde trods et højt 
sagspres i form af mange daglige mails og telefoniske henvendelser. Ligesom synlighed i form af billeder af 
medarbejdere på hjemmesiden samt synlighed i klubberne ved stævner også er den del af visionen for at 
skabe en yderligere synergi med klubberne.

Herudover skal der ses nærmer på økonomien, der skal arbejdes aktivt for at øge medlemstallet og 
herunder få fat på de ryttere, der ikke har deres faste gang i en af klubberne. Der vil formentlig også kunne 
hentes besparelser på de uddannelsesaktiviteter, hvor tilslutningen ikke er høj eller uddannelseselementet 
ikke er så centralt/aktuelt længere. Disse elementer er del af planen for 2018, der sammen med en række 
indsat frem til 2020 skal godkendes i DRF´s bestyrelse.

Referant Lene Bang


