
Distriktsrådsmøde d. 13. okt. 2011 på SAO 

 

Referat 

 

Tilstede: Arden, Aars, Brovst, Brønderslev, Danish Derby, Farsø, Frederikshavn, Farstrup, 

Hadsund, Hals, Han-Herred, Hjallerup, Hirtshals, Hjørring, Hornum-Ulstrup, Klarup, Lerbæk, 

Løgstør, Nørhalne,  Tylstrup, Ulsted, Vrensted 

 

F.U.: Mona, NOL og Karen 

 

D-stævneansvarlig: Lene 

 

Pkt. 1. Godkendelse af referat fra sidst 

- Referatet er ikke sendt til klubberne. Karen sørger for, at de får det, og så må evt. 

kommentarer gives på næste distriktsrådsmøde.  

 

Pkt. 2. Nyt fra formanden 

- DRF projekt 15.000 medlemmer er skrinlagt. Begrundelse mv. kan man læse på 

rideforbundets hjemmeside http://www.rideforbund.dk/Information/Nyheder/2011/10%20-

%20Oktober/Projekt%20Nye%20Medlemmer%20indstilles.aspx 

- 2 personer fra distriktet er kontaktpersoner og står til rådighed for klubcertificering af 

klubberne, og det er Svend Erik og Lone Nørager. Klubberne er selv ansvarlige for udgifter i 

forbindelse med certificeringen.  

- Ophør af klubber i D-14: Vesthimmerlands Rideklub og Vilsbæk Rideklub   

- DRF Portalen er offentliggjort og vil være tilgængelig fra d. 4. nov. Og tilgås fra forsiden af 

www.rideforbund.dk. Portalen afløser Klubportalen og Infosport, og man kan læse mere på 

rideforbundets hjemmeside http://www.rideforbund.dk/Information/Nyheder/2011/10%20-

%20Oktober/DRF%20Portalen%20et%20nyt%20univers.aspx 

- Der afholdes DRF halvvejsmøde 23. okt. i Odense  

- 13. nov. afholdes der stævnekoordineringsmøde på Dalum Landbrugsskole. Det gælder kun 

B-stævner.  

- 10. feb. Inviteres der til møde i distriktet vedr. strategiplan Distrikt 14. Mødet er en fredag 

og starter kl. 17.00. Klubberne modtager invitation pr. mail på et senere tidspunkt.  

- Mona opfordrer klubberne til at meddele deres medlemmer om relevante emner fra 

distriktsrådsmøderne. To klubber oplyste, at de formidler oplysningerne videre til 

bestyrelsesmedlemmer og daglig leder, og ellers via hjemmeside og opslagstavle. Der 

opfordres til, at referat fra distriktsrådsmøder hænges op i klubberne, så det er synlig for 

alle.  

 

Pkt. 3: Nyt fra kasserer  

- I Bentes fravær oplyste Mona, at der opfordres til, at det er vigtigt at klubberne skriver 

klubnavn på betalingen når der betales meldegelde, da det ellers kan blive en ret 

uoverskuelig opgave at identificere betalingen.  

 

Pkt. 4: Nyt fra sportsudvalget 

- I lones fravær oplyste Mona, at stævnekalenderen er under udfærdigelse og at TD’ere er 

tildelt de klubber som afvikler stævner fra nu og frem til nytår.  
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Pkt. 5: Nyt fra kursusudvalget 

- Kursusplan 2012 er offentliggjort på distriktets hjemmeside http://distrikt14.dk/side4.html 

- NOL oplyser om prisstigninger på enkelte kurser 

- Der er startet et nyt kursus op sammen med Bjørn, som er et banemedhjælperkursus. Kurset 

er gratis og man kan læse mere om det på distriktets hjemmeside, som er opdatere 

http://distrikt14.dk/side4.html 

- DRF holder afholder gratis kursus for klubbernes ledere og bestyrelsesmedlemmer. F.U. 

opfordrer til, at så mange som muligt deltager i kurset. Der henvises til mail som DRF har 

sendt ud til klubberne.  

- Der afholdes erfa-møde for samtlige officials i distriktet. Dato offentliggøres på et senere 

tidspunkt, og invitationen sendes til på mail.  

 

NOL / TD’ere:  

 

- Der gælder nye vaccinationsregler pr. jan. 2013. Der henvises til rideforbundets hjemmeside 

http://www.rideforbund.dk/Hestevelfaerd/Vaccination.aspx og reglerne udleveres også på 

klar-parat-start kurserne.  

 

Lene (D-stævneansvarlig):  

- Opfordrer til, at klubberne søger terminer i god tid.  

- Der skal anvendes godkendte officials til stævnerne. Der undersøges, om det også gælder 

ved D-stævner og om reglerne bør fremgå af distriktsaftalen. Mona tager emnet op på næste 

formandsmøde.  

 

Evt.:  

 

- F.U. undersøger om stævnerapporter bør være offentligt tilgængelige. 

- Distriktets sikkerhedsholdere er fundet. Er der nogle klubber, som er interesseret i at købe 

holderne, kan de byde på dem på næste distriktsrådsmøde. 

- De heste/ponyer som er mærket med en trekant (dvs. uanvendelighedsegnede) kan kun starte 

til stævne, hvis der foreligger dok. fra forsikringsselskabet, dyrlægen og samtidig en uvildig 

dyrlæge (som dog max. må være 14 dage gammel). Reglerne offentliggøres på distriktets 

hjemmeside hurtigst muligt.  

- Ny strategi vedr. meldegelde? (Bente) 

- Kræver et 3.dags stævne (H/P) 2 TD’ere? 

- F.U. opfordrer til at klubberne tager U-LC og LC klasser med til C-stævner.   

 

Næste møde:  
 

Fredag d. 10. februar kl. 17. Mere herom senere.  

 

 

For referat: Karen Valsted 
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