
 
Referat af Rådsmøde den 10. oktober 2019 

Deltagende klubber; HIRK, MSR, NSRK, EPO, RVV, ROR, RKV, ØSR
Afbud klubber; DARK, FØLR, HGRK, HVL, STRÅ, RKS, SOLR, SRK, VAL
Ej meldt afbud; KAR, RØH, RVT, RFH

Dagsorden:

1. Velkomst v/formand Anni Busk
 Rådsmøder 2020
Fremad rette vil vi holde rådsmøde, sammen med at der skal godkendes/fordeles D-
stævner i distriktet, hvor klubber der ønsker terminer forventes at deltage.
Første møde af denne art bliver tirsdag den 14 jan. kl. 18:00, hvor udendørsstævnerne skal 
fordeles. Ansøgningsfristen forbliver den samme, nemlig den 30. november 2019.
C-stævnerne fordeles som hidtidig, af D 1-5. Ansøgningsfristen er den 15. november 2019.
Årsrådsmøde 2020 bliver den 24 marts.

2. Nyt fra forbundet
 Reglementshøringsmøde med disciplinudv. og distrikterne.
Se mere under stævneudvalget
 Pointfrigørelse af heste/ponyer.
Vi er blevet spurgt, om distrikterne kan støtte op om at sløjfe pointfrigørelsen af hest/pony 
ved salg af samme. At man skal huske at pointfrigøre hestene (især ponyerne) skaber en del
forvirring, hos ponyforældrene, stævnearrangører samt Teknisk Delegerede. 
Pointfrigørelsen bruges mest til at udelukke, at der startes distriktsmesterskaber på lånte 
landsstævneponyer. Dette må distrikterne så fremadrettet skrive sig ud af, via distrikternes 
bestemmelser for mesterskaberne.
 Webinar – ca. 1 times varighed. 
- "styr(k) klubbens drift og sikkerhed" 
- ”Generalforsamlingen – Før, under, efter”
kommende:
- Bl.a. noget lig ”Klar, parat, start” og et relateret til forældre.

3. Økonomi v/kasserer Pia Førgaard
 Hvordan ser kassebeholdningen ud.
- Pia desværre blevet syg, så intet fremlagt på skrift. Men alle kontingenter fra klubberne, 
for i år, er indkommet. Ingen uforudsete udgifter.

4. Orientering fra distriktsudvalg (stævne-, bredde- samt kursusudvalg)
Stævneudv; 
 Info fra Reglementshøringsmøde
- Ændringer, efteranmeldelser og andet skal freamdrette foregå over DRF Go, til C-stævner 
og opefter. Når de oprindelige klasser lukker, åbner en til diverse ændringer og 
efteranmeldelser.
- Fortalte lidt om nogle af ændringerne i reglementerne 2020. Arbejdsgruppe nedsat til at 
se på Fælles bestemmelser, så de kan læses af alle.



 Opfordre klubberne til at indstille deres ryttere der har gjort det

godt ude til de store
stævner. 
Hædring af distriktets ryttere: Ved årets årsrådsmøde, hædrer vi det foregående års 
championatlistevindere samt ryttere - hold eller individuelt - som har vundet medalje til 
DRF mesterskaber og internationale stævner. Men for at vi kan hædre alle dem der laver 
disse flotte resultater, skal vi bruge klubbernes/bestyrelsernes/medlemmernes hjælp. Send 
en mail til a.busk@mail.dk - med en lille tekst om resultatet, stævnet, dato og hvilken klub 
rytteren/holdet startede for - vi vil også sætte stor pris på et billede. 
 Succes med D3 og Seierskilde's dressur stilcup for ponyer. 
Skriv fra vinderen;
”Var så heldig at vinde stilcup finalen 2019, hvor jeg vandt en uge på Seierskilde's 
sommerskole med min pony.
Det har virkelig været den fedeste uge, har lært så meget på denne uge og har mødt en 
masse nye skønne mennesker. Lisbet har virkelig også hjulpet mig med en masse ting, som 
vi havde svært ved, og har fået en masse at arbejde med. 
Det er den aller bedste præmie jeg har vundet. Karla Marillo Skov.
 Stilcup for heste - Hvad skal præmien være?. 
- Rådet tilkendegav at vi skal gå videre med cuppen og gavekort til ophold.
 Ny regel: Klubber der ønsker at søge Forbundet om B-stævne terminer, og samtidig 
ønsker at afholde C-klasser, skal huske at søge godkendelse hos eget distrikt først.
 Cups og mesteskaber skal fordeles ved stævnemødet i januar.

Breddeudv;
 Store Hestedags mesterskabet i ponygames.
Afviklet med 8 hold i år. Alle mod alle lørdag. De 4 bedste i A-finalen, og resten i B-finalen, 
søndag.
 Breddetrailerne flyttet ”hjemmefra”.
Trailerne har de sidste mange år ”boet” i Darup, men flytter nu til Plejerup ved Vig. De kan 
stadig lejes.

Kursusudv;
 Forskellige kurser/Foredrag er i støbeskeen.
(Bibi) Dennis Fisker – lave arrangement
(Katrine) Seges – kræver en rum til mellem 50-70. Dette skal findes først. (Måske hjælp kan 
få af en klub til at booke lokaler, evt. på en skole)
(Michelle) Nicolaj Jarløv – der skal også findes et rum før det afholdelse.
(Michelle) Kursus i Tidstagningsanlæget - Kim Assmussen fortæller hvordan det virker og 
derved stille klubberne stærkere, når de afholder stævner..

5. Klubbernes 5 minutter
- Roskilde Rideklub - fortalte om deres Dufour aften. Der var ca. 120 mennesker tilstede. 
Stor succes.
- Roskilde Rideklub - Ny bevilling til Renovering af stald. 3,6 mil. Bliver godkendt af 
kommunen til januar.
- Østsjælland - Ny bund, springstævne i januar. Dressur med få starter, hvorfor? Havde gode
sponsorpræmier, så er det beliggenheden?



- Katrine – Hedelandsridtet med næsten 170 starter, kæmpe succes. Fra
8 km til 80 km. 
- Elevskolecup – Roskilde og Himmelev er med.

6. Evt.
- Kunne tidstagningsanlæg lejes ud til klubstævner for reduceret pris?? Rådet bad 
bestyrelsen overveje dette.

Referant
Anni Busk Sørensen


