Distriktsrådsmøde i Hjørring, tirsdag d. 23. september 2014
Tilstede: Rebild, Han Herred, Løgstør, Lerbæk, Hjallerup, Nejst, SAO, Hirtshals, Arden, Vrendsted, Langager,
Krogsagergaard, Klithuse, Sindal, Hjørring, Skæve, Tylstrup, Bindslev-Tversted, Nørhalne, Jetsmark, Farsø,
Vester Mølle, Brønderslev, Hornum-Ulstrup, Hadsund, Danish Derby
Fra F.U.: Mona Nørheden, Lone Nørager, NOL og Karen Valsted
Referat:
Pkt. 1: Nyt fra formanden
- Optaget ny klub i D-14: Vældgaard
- Der har været afholdt møde i Breddeudvalget. Kval. til aktiviteter, passer ikke så godt ind med øvrige
stævner. D. 4. oktober afholdes der møde igen. Man har tidligere arbejdet på at få breddeaktiviteter med til
D- og C-stævnerne. Trec kan dog ikke afvikles på D-stævner.
- Spørgeskema fra DRF til klubberne vedr. 2020. Der er kun 29% af klubberne i D-14 der har besvaret
spørgeskemaet. Det er ærgeligt, at der ikke er flere af klubberne der byder ind.
- Ny kultur ang. Ponymåling. Ponymålerne skal på en 2-årig uddannelse. Der er kun fire af de nuværende
målere i hele landet, der starter ud med at måle, og får løbende uddannelse. Kristina Volshøj fra D-14 er en
af de fire. For D-14 vedkommende, bliver der målested nord og syd for fjorden på en dyreklinik. Der vil
være en dyrlæge tilstede under målingen. Der informeres løbende, når vi ved noget mere.
Pkt. 2: Nyt fra kasseren
- Kasseren er fraværende
Pkt. 3: Nyt fra sportsudvalget
- Næste års stævneplanlægning: Der afholdes nordiske mesterskaber i dressur den sidste weekend i juni,
hvorfor der ikke afholdes andre stævner den weekend. Der ansøges om stævner på samme vis som sidste
år.
- Stævnestatus for i år: Der har været afholdt mange gode C-stævner i år. Der har været afholdt over 20 Cstævner ÅTD, med over 5000 starter. Alle mesterskaber er afviklet i god ro og orden, med god stemning og
mange starter. Næste møde i Sportsudvalget er aftalt, og på det møde skal C-stævnerne planlægges. Der
har været afholdt 29 D-stævner med ca. 7000 starter. Der har generelt været for få gennemsnitlige starter,
fordi der har været for mange stævner. Status på stævner fra 1. april og til nu kan udleveres hos Dstævneansvarlig Lene Nielsen.
- Anne Lakmann fra Aalestrup er i gang med TD-uddannelsen. Vær dog opmærksom på, at TDere ikke må
bruges til stævner, før de har bestået eksamen.

- Der er stadig mangel på TDere i D-14. Der opfordres til at klubberne byder ind, hvis de har aspiranter til
TD-uddannelsen. DRF overvejer at revurdere på uddannelsen – Sportsudvalget har rykket dem, men der er
intet nyt pt.
- Der udtrykkes ønske om, at dommeren kontaktes i de tilfælde, hvor der ikke møder en TDer op til
stævnerne
- Det er ikke længere nødvendigt med klistermærker i hestepasset. Sørg for at orientere rytterne.
- Det er vedtaget, at officials inviteres til distriktsrådsmøderne fremover fra 2015.
Debat – hvad gør vi med D-stævnerne?:
- Der er optaget 10 nye klubber i D-14 i 2014 – primært i nord. Det giver rift om stævnerne henover året.
- Der er for mange klasser til D-stævnerne. Et eks. er et stævne med 64 klasser. Bør der laves retningslinjer
for hvor mange klasser der max. må udskrives? Vi er jo også nødt til at udskrive de klasser som DRF
opfordrer til. Når der både er pony- og hesteklasser i både dressur og spring, så vil det jo resultere i mange
klasser. Det handler nok også om at fordele stævnerne på en anden måde end vi er vant til. Er det
nødvendigt med både dressur og spring (heste- og ponyklasser)?
- Det bør ikke være op til klubberne selv, hvornår stævnerne skal afholdes. Det giver for mange stævner
samme weekend, eller for tæt på hinanden, og det resulterer i for få tilmeldinger
- Bør vi gøre brug af klubstævnerne igen, som ikke har indflydelse på antallet af D-stævner ligesom Estævnerne? Hadsund har god erfaring med afholdelse af et par klubstævner om året, og ligeledes Dstævner.
- Engang brugte man D-stævne rapporter, for at højne kvaliteten af D-stævnerne. Der afholdes mange
stævner, hvor kvaliteten ikke er god nok – det kan være baner, bund i ridehus osv. - og det kan man måske
undgå ved at benytte stævnerapporter. Rapporten skal bruges som et arbejdsredskab, og ikke som en slags
test man skal bestå for at få lov til at holde fremtidige stævner. Blanket til stævnerapporten er på forhånd
udarbejdet. Den skal sendes til alle officials.
- Der opfordres til, at de klubber der afholder D-stævner, er opmærksomme på at der rides efter DRF
reglementet. Der er alt for mange tilfælde, hvor reglerne ikke overholdes. Det er klubberne men ikke
mindst rytternes eget ansvar, at der rides efter reglementet. Udvælg med fordel en stævneansvarlig, som
er opdateret på reglementet.
Afslutningsvis afstemning om, at D-stævneansvarlig Lene Nielsen laver et oplæg til D-stævner i 2015. Det
blev vedtaget. Der udsendes samme skema som sidste år, hvor der kan ønskes tre weekender pr. klub. Det
er foreslået, at man afholder to planlægningsmøder – et i nord og et i syd. Dette for at imødekomme, at der
kan ønskes flere stævner samme weekend, et i nord og et i syd.
Pkt. 4: Nyt fra Kursus- og Breddeudvalget
- Den ny kursuskalender forventes at være klar til næste distriktsrådsmøde. Der arbejdes på
førstehjælpskurser for voksne såvel som børn.

- Der mangler ryttermærkekurser (3+ 4) resten af 2014. HHH har ryttermærkekursus i uge 42. Arden har
klar-parat-start kursus. Kurserne kommer på hjemmesiden.
- drfdistrikt14/kursusafdelingen er kommet på Facebook. Her offentliggøres kalender mv. Alle klubber kan
ansøge, og opdatere med kurser mv. Maria Kjeldgaard er ansvarlig for siden.
- Klubberne er velkommen til at afholde ønskede kurser, og Kursusafdelingen hjælper gerne. Der er forskel
på priserne, når klubberne og distriktet afholder kurser. Når distriktet afholder skal der betales kørsel,
lokaleleje, forplejning mv. Prisen for eks. klar-parat-start er 300 kr., hvis distriktet afholder kurset. F.U.
undersøger, hvordan de løser udfordringen med prisforskellen i de andre distrikter.
EVT.
- Regel om brug af samme officials flere gange gælder kun springning
- Hver enkelt klub har ret til at melde én max. to klubrepræsentanter til distriktsrådsmøderne
- Ændringer til reglementet pr. nytår, udsendes til forretningsudvalgene til gennemgang. På den måde kan
man udelukke f.eks. enkelte metoder i springning (B12)
- Man kan ikke outes af stilspringning i 2015 jf. reglementet, medmindre man følger tillægget. Er der taget
højde for at tillægget forsvinder pr. 1. januar 2015? F.U. undersøger det, når reglementet skal gennemgåes
- Hvis der er nogen i klubberne som har redet min. sværhedsgrad to, så opfordres der til, at man melder
dem til dressurdommerkurser
- SAO er blevet spurgt, om de vil afholde para-nordiske mesterskaber, men har ingen erfaring hermed.
- DRF event – hvor mange klubber er klar til det? DRF event er et nyt stævnesystem der implementeres til
april næste år. Afholder DRF eller distriktet kurser i brug af det nye stævnesystem? F.U. overvejer at
afholde informationskursus. Materialet fra DRF er endnu ikke helt færdigt.
- Der står ikke i reglementet, at man ikke må afvikle ponyklasse, hesteklasse, ponyklasse osv. Det er dog
tidligere besluttet på et distriktsrådsmøde, at ved afholdelse af D-stævner, afvikles ponyklasser først, og
hesteklasser efterfølgende.

Næste distriktsrådsmøde er mandag d. 24. november 2014 i Ulsted.
For referat / Karen Valsted

