
Distriktsrådsmøde, tirsdag d. 20. november 2012 i HURK 

 

Tilstede:  

Frederikshavn, SAO, Snorgaarden, St. Restrup, Løgstør, Nibe, Farstrup, Sindal, Jetsmark, 

Uggerhalne, Arden, Hadsund, Hals, Farsø, HHH, Brønderslev, Ulsted, Hornum 

 

Fra F.U.: 

Mona Nørheden, NOL, Karen Valsted 

 

Referat fra Distriktsrådsmødet i maj er godkendt. 

 

Pkt. 1: Nyt fra formanden 

- Nye klubber i D-14: Bjergby Rideklub og Poulstrup Rideklub 

- Sindal har erfaring med venskabsstævner, hvor klubber der ikke er medlem af DRF er 

inviteret, og hvor der afvikles mindre klasser for mindre øvede ekvipager  

- Hovedbestyrelsen i DRF: Sikkerhedsregler skal være synlige i alle klubber under DRF 

- Alle klubber skal sikre, at de modtager mail fra DRF om ’Klub- og Bredde’. Link til 

tilmelding er sendt ud med dette referat .   

 

Pkt. 2: Nyt fra kassereren 

 

Pkt. 3: Nyt fra afd. Sport 

- Der kommer stævnekalender for C-stævner snarest. Der arbejdes på det samme, hvad angår 

dressuren 

 

Pkt. 4: Nyt fra afd. Kursus 

- Ny kursusplan er klar i løbet af ca. 14 dage 

- Første kursus starter op midt i februar (formentlig ’Klar, parat, start) 

- Vær opmærksom på at oplyse både navn, adresse, klub, tlf.nr. mv. ved tilmelding til kurser 

- Kursus i Hjallerup er flyttet. Der er tre personer der er tilmeldt kurset, som ikke har opgivet 

oplysninger, og som derfor ikke har fået direkte besked. Vær opmærksom herpå 

- Opfordring til afd. Kursus om at afholde nyt sikkerhedskursus i 2013. Kurset afholdes kun 

hvis der er nok tilmeldte.  

 

Pkt. 5: Nyt fra afd. Bredde 

- Stella Larsen, som er formand for breddeudvalget, laver stævnekalenderen for 

breddestævner, som afholdes individuelt eller i forbindelse med et D-stævne 

- Hvis en klub ønsker at afholde breddestævner (f.eks. TREC), skal henvendelse ske til Stella 

Larsen 

 

Pkt. 6: Championater 

- SAO har sagt ja til at afholde championat i 2013 

- Lone (afd. Sport) sender nærmere info 

 

Pkt. 7: Distriktsaftalen 

- Aftalen afviger en del fra DRF’s reglement, og udfordringen er drøftet i F.U. DRF’s 

reglement er bedre beskrevet i dag, og derfor behøver D-14 i bund og grund ikke at have 

egne særregler/-aftaler. Erfaringer viser, at jo færre særregler der gælder, desto nemmere er 



det at afvikle mesterskaber. Der er bred enighed om, at distriktsaftalen skal afskaffes. Jesper 

(SAO) vil gerne undersøge om der gælder særregler for distriksmesterskaber i dressur, og 

Lone og Mona (F.U) vil undersøge om der gælder for spring.  

- D-licens: Kurset er gratis for medlemmer i klubberne. Har en rytter i forvejen C-licens, er 

det ikke nødvendigt med D-licens. Materialet er fortsat tilgængeligt på hjemmesiden, men 

kravet om D-licens afskaffes hermed.  

 

Pkt. 8: Gebyr for tilmelding til D-stævner 

- Der må opkræves 30 kr. for manuel tilmelding, som ikke sker via DRF-portalen 

 

Evt.  

- Næste distriktsrådsmøde afholdes i Hjørring, som har budt ind som vært 

- Formandsgruppen har indsendt reglementsændring om max. U-LA ved D-stævner 

- Der udsendes fremover en slags TD-er til stævner indenfor alle kategorier, som skal tjekke 

brug af sporer, bid osv. Stævneklubben får besked forinden, men skal helst ikke oplyse 

startende ryttere om besøget.   

- Ponyer skal kun måles hver 2. år fra næste år. Ingen krav om måling fra 4-år. Pris osv. er 

uændret 

- Ny ponymåler i D-14: Christina Volshøj. Brian Larsen er ikke længere ponymåler 

- Klubkonsulent Trine Severinsen er stoppet. F.U hører gerne fra den/dem, der måtte ønske at 

blive ny klubkonsulent 

- Der er tre der ønsker at starte op på TD uddannelsen  

- Tidtagningsanlæg: Hjørring og SAO har budt ind på D-14’s tidtagningsanlæg, som ikke kan 

bruges. Seriøst bud kan sendes til Mona Nørheden pr. mail.  

- C-rosenparade: I forbindelse med julestævne d. 28-29.dec. i Sindal, afholdes der C-

rosenparade for dressur- og springryttere, der afslutter ponyårene til nytår. Propositioner og 

nærmere info kommer på distriktets hjemmeside 

- Der er udtrykt ønske om et nyt tidtagningsanlæg, som supplement i tilfælde af, at det 

nuværende er til reparation. Ønsket - herunder priser, økonomi osv. - drøftes på næste 

distriktsrådsmøde 

- Der er uddannet 4 nye D-dressurdommere i D-14 – tillykke til dem 

 

For referat: Karen Valsted   

 

 


