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Referat af Distriktsrådsmøde
Tid og sted:
28.01.2019 Egum Rideklub.

Referat:

1. Valg af dirigent blev Steffen fra Egum Rideklub.

2. Fremmødte klubber.
Der var fremmødt 17 ud af 37 klubber.

3. Meddelelser fra distriktsbestyrelsen og DRF.
Der er repræsentantskabsmøde d. 06.04.2019 i Korsør.
Elevskolecuppen er nu oppe på 78 deltagende hold.
Bestyrelsen vil endnu engang beklage at der ikke var staldplaketter til uddeling ifb.
med D10 mesterskaberne.
Der blev udleveret staldplaketter på mødet, til de klubber som var repræsenteret.

Bestyrelsen ved Susan Risom fremlagde oplæg på køb af tidtagningsanlæg.
Beløbet herfor er ca. 65.000,00 excl. evt. trailer.
Der var enighed om på mødet, at opgive det videre forløb med indkøb af
tidtagningsanlæg.

Ved E og D-stævner må der inviteres iht. reglementet

       NM i uge 26 (2019) på Vilhelmsborg.

      Der er ændret i reglementet således, at ponyryttere skal ride stilspringninger for at
      kunne avancere fra hhv. LB til LA. Se mere herom i springreglementet.

Der er tildelt TD-er til D-stævner i én dag. Honoraret betales af distriktet.
TD-eren er en hjælp til klubberne og rytterne, således alle får en god oplevelse og
bevarer lysten til ridningen.
TD-eren er behjælpelig med diverse spørgsmål omkring reglementet og evt.
stævnesystemet.
TD-eren er også træfbar på telefon de resterende stævnedage.

Der har været lidt ”rumlen” i kulissen omkring TD-ernes tilgang på stævnepladserne.
Bestyrelsen indskærper overfor TD-erne, at man henvender sig i sekretariatet ved
ankomst og præsenterer sig.
Det indskærpes overfor TD-erne at deres opgave er, at bistå den arrangerende klub og
rytterne ved tvivls spørgsmål på en sådan måde, at det fremmer lysten til at afholde
stævner og at deltage heri.

Mht. øvrige stævne kategorier, så er TD-erens tid som følger ½ time før første klasses
start og til ½ time efter dagens sidste klasse.
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Overskrider tiden den tid der er fastsat i reglementet, skal der være yderligere mindst
en TD-er

4. TREC v. Finn Märcher
Finn berettede levende om TREC og fortalte, at denne sportsgren var for alle uanset
niveau.
Finn har bl.a. i mange år været med til Rømø Beachjump

Der er flere kategorier indenfor TREC, som sagtens kan tilpasses de enkelte klubbers
kapacitet.
Er der klubber i distriktet som gerne vil afholde et TREC- stævne så er Finn klar med
hjælp.
Finn` kontaktoplysninger findes på GO.

5. Fremlæggelse af regnskab
Susan fremlagde regneskabet som også kan ses på distriktets hjemmeside.
Regnskabet blev godkendt

6. Eventuelt:
Næste møde d. 02.09.2019 hos HDR (Hedensted), kl. 19.00

God stævnesæson til alleJ

7. Stævneudvalget:
Stævnekalenderen blev gennemgået med få rettelser/ tilføjelser.
Alle mesterskaber er planlagt og ses også i stævnekalenderen

Husk at få datoen i kalenderen

Med venlig hilsen

Else Krarup


