
Referat af Råds- / D- stævnefordelingsmøde den 14. januar 2020
Solrød Rideklub, Nordmarksvej 12, 2680 Solrød Strand.

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

Dagsorden:

1. Velkomst v/formand Anni Busk
 Husk Årsrådsmøde 24. marts 2020 med hædring af championatslistevindere, samt 
ryttere - hold eller individuelt - som har vundet medalje til DRF mesterskaber og 
internationale stævner.

2. Nyt fra forbundet
 TEAM lukket – pr.1. september 2019
 Ny rideklub i distriktet, Grønagergaard Sportsrideklub – GGS. pr. 13.01.20
 Spring Forum – Forbundsdag for springryttere med rytterkategori 5 og 6, forældre, 
Trænere, hesteejere og springofficials. Der var forskellige foredragsholdere, der i blandt 
Olympisk guldvinder Eskild Ebbesen, som delte sine tips til, hvordan man bliver en vinder.
 Ny bredde-turnering byder alle ryttere velkomne – både med og uden 
klubmedlemsskab - I stedet for Landsdelsdagene lancerer Dansk Ride Forbund nu DRF 
Bredde Cup – en helt ny turnering, hvor der dystes i disciplinerne Ponygames, 
Stilstafetspringning, Pas de Deux og Action-Parkour. Og der er tale om en ægte bredde-
turnering, for alle ryttere kan deltage – klubmedlemsskab eller ej. 

3. Økonomi v/kasserer Pia Førgaard
 Alle udgifter for 2019 er betalt og regnskab afsluttes snarest muligt. Regnskabet 
forventes at udsendes til klubberne ca. 7 dage før Årsrådsmødet.

4. Orientering fra distriktsudvalg (stævne-, bredde- samt kursusudvalg)
Stævne;
 C-stævnerne er fordelt og kan ses på distrikt 1-5's hjemmeside
 Bestemmelser for DISM, Højelse cup, Seierskilde stil cup samt talent cup hest, er 
klar       for 2020. Skal fordeles mellem klubberne senere i aften.
 Pga forbundet har udfaset pointfrigørelsen for hest/pony ved ny rytter, er DISM 
reglerne for distriktet skærpet. Reglerne ligges på hjemmesiden snarest.
Bredde;
     Intet nyt.
Kursus; Forslag fra klubberne
     Medicinhåndteringskursus



5. Klubbernes 5 minutter
Der blev talt lidt om, at hvis en dommer lægger ansvar over på klubben
at bestemme, om en regel skal overholdes…..hvordan forholder man sig til dette andre 
steder? (ved D-stævner)
Forslag var evt. at ringe til en TD ved tvivl, under et stævne.

Herefter startede D-stævne fordelingen. Bibi og Jeanett havde lavet en kalender (som den i D1-5) 
og skrevet alle de søgte stævner ind – ved siden af C-stævnerne, som er godkendt. Det tog lidt tid, 
at fordele, bytte rundt og omrokerer datoer, så alle blev tilfredse. 

Da først datoerne var på plads, gennemgik Jeanett og Bibi reglerne for DISM  
(distriktsmesterskaberne) samt de 3 cup's. 

Så snart de sidste datoer er på plads, og alle bestemmelser gennemlæst og godkendte, sendes de 
ud til klubberne.

Venlig hilsen
Anni Busk Sørensen


