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Deltagere; - Solrød, Nyskoven, Strålen, Vestervang og Vindinge. 

Nyt fra forbund.
Jeanett og Anni har været til formandsmøde, hvor Anne Silfwander og Morten var med fra DRF. 
De fortalte hvad de gik rundt og lavede for tiden, Bla. kigger de på stævnestrukturen, fordeling af 
rytter, så det ikke altid er de ”dygtige” der løber med rosetterne til stævnerne. 
Det er vedtaget i Rideforbundet, at Rytterlicens resten af året er til halv pris og fra næste år og 
fremadrettet bliver det foreløbigt når der betales. 
Som noget nyt er alle klubber blevet medlem af dansk erhverv under rideforbundet.
Så snakkes der om certificering af klubberne. Dette ønsker man at ændre, så der ikke længere er 9 
certifikater men kun 4 og dette vil træde i kræft fra d. 1 juni 2021. De nye certificeringer skal 
recertificeres første gang efter 3 år og derefter først hvert 5 år. 

1 jan. 2021 vil DRF reglementer ikke komme som en PDF fil mere, men i et nyt layout

Der blev også snakke om, man evt. snart kan holde D-stævner med højere klasser end sværhedgrad 
2. dette er der ikke noget endeligt om endnu, men alle håber vi snart er ude af Corona. 

Anni spurgte ind til puljepengene - hvis man ikke kunne nå at bruge pengene indenfor den frist der 
er sat, skal man så betale sine puljepenge tilbage? forbundet vil ikke komme her til d. 1. nov. og 
sige at de vil have pengene tilbage. De ved godt at det er svære tider og kan være svært at finde den 
rigtige rideskolepony f.eks. Så det burde ikke være noget problem. 

En klub i distriktet der har ville se Vacc. til et D-stævne, hvor en rytter ikke synes det var orden, 
dette er kommet videre til rideforbundet. Man kan ikke nægte folk at starte selvom deres Vacc. ikke 
er i orden, men man skal der imod indberette dem til rideforbundet. Dette gøres ved at kontakte en 
Td´er som hjælper med det. Det samme gælder hvis de heller ikke har passet med – det er KUN TD
´er der må sende folk hjem fra stævner.

ØKONOMI.
Vi holder os inden for vores budget og i okt. mdr. vil der blive sendt kontingent ud a 25 kr. ca. da 
der på årsrådsmødet blev besluttet at kun skal betales halvt kontingent i 2020. 
Vi har ikke haft de store udgifter, det eneste der er blevet brugt udover køb til DIMS, er køb af en 
højtaler til vores virtuelle møder.

Der bliver spurgt indtil hvorfor vi har en stort underskud på 200.000 kr. burde det ikke løbe rundt ? 
Svaret er Jo det burde det, men distriktet har del penge og derfor har vi valgt at bruge flere penge 
end vi får ind, for det skal bare løbe rundt.  
. 

Stævnet udvalget.
Der skal søges C-stævner senest d. 15 nov. og D-stævner d. 30 nov. 



D. 29 nov. Samles stævne koordinaterne på Sjælland og fordeler C-stævner. De vil derefter kunne 
ses inden på distrikt 1-5 hjemmeside. I jan. Håber vi på at kunne mødes til rådsmøde og fordele D-
stævner.
Distrikt1-5 hjemmesiden har været gået ned og linket inde på D3 hjemmeside virker ikke, det bliver
selvfølgelig ændret, samt der vil komme et link op på vores facebook side med link også.

ØSR Var uheldig at have et stævne sammen med Hillerød og Møllebakken. Det gjorder at de 
mistede mange starter og ville derfor ønske, at de havde fået deres 2. prioritet. Dette er ikke sikkert 
at det vil gøre den store forskel, fordi vi ikke altid kan gøre ved, at klubber aflyser, flytter mm. Men 
man er altid velkommen til kontakte stævnet udvalget i D3 hvis man ønsker at få flyttet sin stævne 
termin.

Så kan det oplyses at stævnet udvalget kun kigger på DRF go ang. Stævne godkendelse mm. Hver 
14 dag. Derfor vil det være en rigtig god ide, lige så snart man har sin termin, at få søgt stævnet, så 
det kun er propositioner der skal lægges op, når man når så langt. 

EVT.
Katrine spørg hvordan klubberne er kommet ud af corona pengemæssigt.
 
ØRS er kommet godt ud af det, de har ikke elev ponyer og de mener det er derfor, det er gået dem 
godt.
Vi har haft kontaktet Corona hotline og de sagde at hvis man har trailer parkering væk, fra stævne 
pladsen f.eks. på en fold tæller de ikke med i de 50 Pers, fordi de er i gang med gøre deres heste 
klar. 

Strålen - Det har ramt dem hårdt, de har måtte aflyse stævner mm. De har spurgt deres medlemmer 
om de kunne være interesseret i at betale kontingent tidligere, og stort set alle betalte før tiden, og 
de penge er brugt til at finde ud af hvordan strålen, kom bedst ud af corona. 

Vindinge - spørg om medlemmer må komme til rådsmøderne hvis nu en fra bestyrelse ikke kan 
komme, men det behøver ikke at være et bestyrelsesmedlem. Alle er velkomne – 
I Jan mdr. prøvede vi at fordele D-stævner med klubberne og dette var en stor succes. 

Solr - har lige holdt landsstævne, dette er gået fint, der er desværre ikke det samme overskud som 
der plejer at være, grundet folk ikke sidder og nyder ridningen og køber i caffen. Solr synes det er 
ærgerligt at de retningslinjer Rideforbundet har, er mere strikes end sundhedsmyndigheder siger. 
Dette vil solr skrive mere til D3 og D3 vil se på det.  

NSRK - de har også klaret det fint. De har mistet et stævne i april, men ellers er det gået fint, 

RVV det er gået fint, de har holdt Hold dressur, som er gået rigtig fint. Folk måtte holde øje med 
Equipe om de ligger til placering og ellers skulle de køre hjem. 

Anni. I denne periode er der kommet flere online distance ridt / dressur stævner, dette kunne vi godt
tænke os, at det blev en del af rideforbundet, så det bliver i rideforbunds regi. Dette for at penge 
bliver i rideklubberne og ikke det bliver privat arrangører der score pengene på at afholde dette.  
Bibi havde til deres sidste distance ridt 953 starter. Ønsker man at afholde eller hører mere om 
hvordan det forgår er man velkommen til at kontakte Katrine eller Bibi fra D3. 



Ide til kursus.
Medicinhåndteringskursus. 
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