
Tirsdag den 13-03-1018 kl. 18:30 

Referat af Årsrådmøde i Distrikt 3. 

Sted: Den gamle byrådssal i Roskilde, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde.

Deltagene klubber: DARK, HIRK, MSR, STRÅ, ROR, SOLR, SRK samt RKV.

Deltagene bestyrelsemedlemmer: Tessa Stones, Anni Busk, Bibi Hollenberg, Katrine Nielsen, Pia Aabo, Lene 
Bang og Pernille de Neergaard. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Anni indsætter sig selv, da der ikke er andre der melder dig. I tilfælde af kampvalg ved formandsposten, 
udvælges der en anden dirigent.

2. Formandens beretning for det forløbne år.

Sporten 

Året har budt på mange flotte sportslige oplevelser.

Distrikt 3 er et lille distrikt på landkortet, men heldigvis har vi rigtig mange gode ryttere, som er gode til at 
markerer sig ude på stævnepladserne med flere gode resultater, både på lavt som højt plan, og i flere 
discipliner.

Der er godt gang i de fleste af vores championatlister, og vi får flere og flere discipliner med.

Bredderidningen i distriktet er desværre blevet en lidt diffus størrelse for distriktsbreddeudvalget, efter 
landsfinalerne blev lavet om til Landsdelsfinalerne. 

Landsdelsfinalerne var ikke det rigtige ord, da man ikke skulle kvalificeres for at kunne starte, ergo kunne 
det ikke være en finale. Og uden kvalifikationer, som distriktsbreddeudvalget før i tiden var en del af, har 
udvalget ingen idé om hvor stor aktiviteterne er ude i klubberne.

Distriktsbreddeudvalget måtte i 2018 også aflyse Sjællandsmesterskaberne i ponygames på Store Heste dag,
pga. for få tilmeldinger. Det var en rigtig trist beslutning, men nødvendig. Store Hestedag var som vanligt en 
fantastisk weekend. Vindinge Rideklub havde overtaget springstævnet, stod for dressurstævnet og som 
noget helt nyt, stod de også for Subaru Cup i 2018.

Tak til Store Hestedag for at vi må være med, og til alle jer der er med til at sørge for, at distrikt 3 er stærkt 
repræsenteret ved dette arrangement. 

DRF og Distrikt 3 

Vores Forbund er stadig i rivende udvikling……!!

Administrationen er lavet om til Serviceafdelingen, og syntes faktisk man får en fin service når man ringer, 
med spørgsmål eller andet. 



2018 er også året hvor elevskolecup'en blev afholdt for første gang. Idéen er at de tilmeldte hold inddeles i 
puljer, 3 og 3. Alle 3 klubber er vært én gang, hvor det er værtsklubbens elevskolehest der bruges. Dvs. at 
det kun er eleverne der skal fragtes rundt og ikke elevhestene.

Finalen for denne cup, blev afholdt i Uggerhalne i maj måned sidste år. En kæmpe oplevelse for 
elevskolerytterne.

Ved repræsentantskabsmødet i Kolding, var der mange forskellige indkomne forslag. Et af dem var 70 års 
reglens ophør – Forbundet modtog forslag på den måde, at hver deciplin ville komme med retningslinjer for
de forskellige officials grupper. Så derfor findes der nu officials over 70 år, som stadig er på officialslisterne.

Distriktsrådsmøder er planmæssigt afholdt. I juni måned var vi på besøg i Rideklub Strålen, i deres nye 
rytterstue. Teknisk Delegeret Bibi fortaltet om næsebåndsmålingen ude på stævnepladserne. Til mødet i 
oktober var vi på besøg i Roskilde Rideklub – og i deres nye rytterstue.

Desværre ser vi ikke ret mange af distriktets klubber til vores rådsmøder, hvilket er rigtig ærgerligt, da det er 
klubbernes måde at få vigtig viden på, sparring med andre klubber samt indflydelse i distriktet.

Så kom jeg atter engang igennem min beretning, men inden den ender helt, vil jeg gerne sige tak til 
klubberne, for alle de aktiviteter I beriger jer selv og hinanden med. 

Og som det aller sidste, vil jeg gerne takke bestyrelsen og de personer der sidder i udvalg, for deres indsats i
2018.

Håber alle må få et rigtig godt 2019 med flotte resultater og et godt venskab til hinanden og vores elskede 
heste.

Anni Busk

3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse

Lene gennemgår regnskabet, hun går igennem de forskellige poster, hvad der indtægtsgivende: Kontingent, 
tidstagningsudstyr, ponygamesudstyr. 

Materialet har været sendt ud til alle klubber inden mødet. 

De fremmødte godkender regnskabet.

Revisor Claus Steen Hansen, har ikke haft nogen kommentar til regnskabet

4. Præsentation af budget

Lene gennemgår budgettet. Det forventes at der vil være et underskud i 2019, dette underskud til blive 
taget fra formuen og underskuddet skyldes bla oprettelsen af Dressur Stil Cup for ponyer i samarbejde med 
Lisbet Seierskilde.

De fremmødte godkender budgettet

Revisor Claus Steen Hansen, har ikke haft nogen kommentar til budgettet

- herunder fastsættelse af kontingent

Ingen ændringer i kontingentet

5. Behandling af indkomne forslag



Ingen indkomne forslag

6. Orientering fra forbund og udvalg

- Forbund:

DRF har fået ny Generalsekretær.  Den 1. marts overtog 43-årige Morten Schram posten som 
Generalsekretær i Dansk Ride Forbund. Morten var før Teamleder for Talent og Elite i Danmarks Idræts 
Forbund (DIF), nu skal han sætte fokus på klubber, sport og organisation i Dansk Ride Forbund.

Der har været stor tilfredshed med Equipe og forbundet ønsker at udvikle videre på det. Der er hurtigt 
respons når man kontakter forbundet og telefonen udvides.

Som før nævnt er administrationen ændret navn til serviceafdelingen. Telefontiden er udviddet, og målet er 
at alle henvendelser besvares samme dag.

Breddeaktivitetsudvalget i forbundet, har uddannet Breddekonsulenter, som skal hjælpe klubberne i gang 
med breddeaktiviteter, og med at fastholde disse.

Orientering fra D3 – dette kommer under andre punkter

- Stævneudvalget:

D3's og Seierskilde Sports Dressur Stil Cup for ponyer i samarbejde med Lisbet Seierskilde er skudt i gang. 
Første kvalifikation er afholdt i Solrød Rideklub, med stor succes og der afholdes yderlige 1 kvalfikation, i 
Hvalsø Rideklub, samt en finale i Midtsjællands Rideklub. 

Der arbejdes også på en tilsvarende stil cup for hest, her ønsker man gerne inputs til hvad præmien kan 
være. 

De sidste bestemmelser til distriktsmesterskaberne er på trapperne og vil lagt på hjemmesiden inden for 
kort tid. 

Championats listen er blevet opdateret, så pointklasser ikke længere giver problemer, dette gældende for D-
listerne.

- Breddeudvalget: 

Det overvejes at ændre udvalget navn til ”ponygames udvalget”, da udvalgets interesse ligger her. Der 
arbejdes på at lave et åbent mesterskab til Store Hestedag, hvor ryttere fra hele DK inviteres med. 

Spørgsmål fra salen: 

Hvorfor kun ponygames??? Der opfordres til at andet også er velkommen, men at der skal være nogle 
frivillige kræfter til at bære det. 

Hvor mange plejer der er stille op? For 2 år siden var der 12 hold af 4-5 ryttere. 

Kursus udvalget: 

Der er afholdt et førstehjælp- og et brandbekæmpelseskursus – dog med alt for lidt deltager. Hvorfor 
melder klubberne sig mon ikke til, når de selv efterspørger dette kursus?

Planlægger afholdelse af opfølgende førstehjælpskursus



Der arbejdes på flere forskellige arrangement

7. Valg af formand

- Anni Busk, er på valg  - modtager genvalg

Ingen modkandidater, så Anni fortsætter

8. Valg af kasser

- Lene Bang, ikke på valg – men ønsker at udtræde

- Bestyrelsen indstiller Pia Førgaard til posten (vælges for 1 år)

Ingen modkandidater, så Pia Førgaard valgt.

Bestyrelsen takkede Lene for hendes arbejde i bestyrelsen med en lille gave.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer

- Bibi Hollenberg, ikke på valg

- Katrine Nielsen, ikke på valg

- Tessa Shack Stones, er på valg - modtager genvalg

Blev genvalgt.

- Michelle Halse Leth, er på valg - modtager genvalg

Blev genvalgt

- Pernille de Neergaard, er på valg - modtager genvalg

Blev genvalgt

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

- Pia Aabo modtager genvalg

Blev genvalgt

11. Valg af revisor (Claus) og revisorsuppleant (Christina) – begge modtager genvalg

Dette godkendes af klubrepræsentanterne 

12. Eventuelt.

Bibi opfordrer klubrepræsentanterne til at deltage i rep mødet til april i Korsør.

Referant Katrine Nielsen / Anni Busk


