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Referat af Distriktsrådsmøde 
 

Tid og sted: 
6. februar 2012 kl. 19.00 hos Brædstrup Rideklub, Ny Tønningvej 7, 8740 Brædstrup 

 
Dagsorden: 

  
1. Valg af dirigent 

Flemming blev forslået og valgt 
2. Fremmødte klubber.  

Klubber der ønsker udvidede klubstævner SKAL møde frem. 
  17 ud af 36 klubber.  

3. Meddelelser fra forretningsudvalget og DRF 
VHM lukket, TAU kommet ind. Brug klubkonsulenten ved problemer – det er en gratis 
service ! Nyt it system giver problemer – DRF ved det godt – de gør hvad de kan. Lov 
om hold af heste er blevet evalueret – afventer lov ændring. Nærmere herom til rep. 
mødet i marts. Revidering af ponymåling i gang. Vaccinationer – bemærk de nye regler 
pr. 1. januar 2013 – Mols rideklub har stillet modforslag til rep. mødet –så mød op og 
gør jeres indflydelse gældende. Medicin regler gør at man ikke må videre fakturere 
bl.a. ormekur. Heste pas skal ligge på klubben, evt. kopi og så skal original kunne 
fremskaffes indenfor 3 timer. Tjek folkeoplysnings loven, hvis man evt. lejer hallen ud 
til hundetræning, fodbold m.m. så kan det blive trukket i lokale tilskud, gælder også 
freelance undervisere som ikke er lønnet af klubben. Repræsentant til frilufts rådet ? 
Har I en ildsjæl i klubben som går ind for skovtursridning – så gør ham/hende 
opmærksom på at distrikt 10 mangler en person til frilufts rådet – hvis de vil vide mere 
så kontakt Dorthe 2947 0767. Distrikts bestyrelsen har igangsat opfølgning på distrikt 
10’s officials – vi vil gerne lave møder til udveksling af erfaringer og vurdering af behov 
for yderlige uddannelse. Vi har holdt møde med TD’erne, resten af officials gruppen 
samt udvalg bliver kontaktet i løbet af februar – har I i klubben en official som ikke er 
registreret så bed dem kontakte Dorthe, således at vi kan få alle officials registreret. 
Ponyudvalg ? Kursus udvalg ? Repræsentantskabs mødet er i Rebild i år. Mød nu op ! 
Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i år, men der er 4 som opstiller – se nærmere på 
DRF’s hjemmeside. Husk også at indberette medlemstal rettidigt – I risikere at få en 
bøde.  Der er ønske om at D10’s gamle hjemmeside bliver lukket. De sydjyske 
rideklubbers hjemmeside bør opdateres noget mere.   

4. Orientering fra Halvvejsmødet.  
Se ovenfor – Bemærk at DRF kan opkræve gebyr og omkostninger dækket såfremt 
enkelt personer sender klager ind til behandling i appeludvalget / disciplinær udvalget. 
Dette gælder kun hvis det er enkelt personer som klager – sager som indsendes fra 
klubberne vil fortsat være gratis. EM i 2013 i Herning forventes at blive verdens største 
ridelejr. Revidering af berideruddannelsen er igang sat. 

5. Andre meddelelser: 
 Breddeudvalget: Kvalifikations turneringerne til landsfinalerne er i gang sat, men vi 

mangler hold. Ny disciplin = Trec, DRF søger klubber som vil være med til at 
arrangere de første Trec stævner. 

 Stævneansvarlig 
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Det er et problem at vi ved D-stævner ikke kan kontrollere om rytterne er medlem af 
en klub – mind jeres ryttere om at de skal kunne bevise at de er medlem af en klub. Der 
er bred enighed om at alle D-stævne arrangører vil tjekke op på dette til D-stævner i 
2012. Der er oprettet et U25 mesterskab under DRF. Mig og mårum turneringen 
afvikles pga. faldende interesse. Egum har haft sidste stævne, de melder tilbage til Else 
med vinderen, så vedkommende kan få pokalen udleveret.  

6. Orientering fra De Sydjyske Rideklubbers møde i Rødding  
Ændringer på fællesbestemmelser, hold mesterskaberne følger nu DRF’s reglement. C-
stævner på hjemmesiden senest 23. februar 2012. Kursus i DRF portalen i Billund 28. 
februar er overbooket, så der kommer endnu et kursus i vores område. Del af TD 
rapporter fra C-stævner bør offentliggøres – DRF arbejder videre på det.  

7. Fastlæggelse af udvidede klubstævner april 2012 – marts 2013 
JORK og VDR havde ingen stævner fået på trods af at de havde sendt ønsker ind 
rettidigt, til gengæld mødte SRKS, JSR og SGS ikke frem til mødet hvorfor deres 
stævner er slettet. Stor ros til Christina for det store arbejde hun gør – og hun er altid 
hurtig til at svare. 

8. Eventuelt, herunder dato og sted for næste møde. 
HMR i marts eller efter sommerferien.  
 

Referent  
 

Dorthe R. Nielsen 


