
Distriktsrådsmøde, torsdag d. 28. november 2013 i ASR 

 

Tilstede: Han-Herred, DDHS, Hadsund, Sindal, Tylstrup, Krogsagergaard, Lerbæk, Fristrup, Hals, 

Snorgaarden, SAO, Hornum-Ulstrup, Hjallerup, Ravnkilde, Arden, Ulsted, Kongsdal 

 

Fra F.U: Mona Nørheden, Lone Nørager, NOL og Karen Valsted  

 

Godkendelse af referat fra sidst: 

 

 

Pkt. 1: Nyt fra formanden 

 

- Formandsmøder: Mona har deltager i formandsmøder i DRF 

- Ikke længere halvvejs-møder pga. for få tilmeldinger. Hovedbestyrelsen deltager i stedet i  

Distriktsrådsmøde i marts måned næste år 

- Reglementsrettelser:  

- Mesterskaber (hold) dressur + spring. Dressurmesterskaber hænger ikke sammen økonomisk, 

og i 2012 var der et underskud på ca. -20.000 kr. I F.U. arbejdes der på en forhøjelse af 

kontingentet, for at skabe bedre økonomi i det.  

1.) Forslag fra SAO om at lade rytterne betale ca. halvdelen af underskuddet i startgebyr 

2.) Forslag om at bruge 1 dommer fra eget distrikt og 2 dommere fra andre distrikter 

3.) Forslag om at differentiere meldegelde fra C- til D-stævner. Meldegelde skal for øvrigt 

betales! Kassereren i F.U. udtrykker utilfredshed om, at der er problemer med betaling af 

meldegelde 

- Datoer for de kommende Distriktsrådsmøder kan findes på hjemmesiden 

- Husk C-stævne/julestævne i Sindal (Rosenparade for C-stævne ryttere) 

- Pr. 1. januar 2014 må der gerne afholdes gårdstævner MEN man må ikke benytte DRF’s 

dressurprogrammer, springmetoder osv. Ryttere der er medlem af DRF må gerne starte. 

Flerstemmigt forslag om, at der gøres indsigelse mod gårdstævnerne.   

 

Pkt. 2: Nyt fra kasseren  

 

- Bente Østergaard er fraværende 

 

Pkt. 3: Nyt fra Sportsudvalget 

 

- Stævnekoordinerende møde i Han Herred d. 16. januar 2014 

- Kan mesterskaber samles på et færre antal steder? Dette vil også have indflydelse på den 

dårlige økønomi 

- - Efter stævnekoordinerende møde (se dato ovenfor), er det muligt at søge D-stævner 

- To aspiranter er indstillet til TD-uddannelsen. Uddannelsen er skærpet (2 år). Man skal ud til 

min. 10 stævner årligt. Den aften der er stævnekoordinerende møde, vil TD-uddannelsen 

blive uddybet. Endvidere er uddannelsen skærpet således, at TD-eren skal ud til to distrikter. 

Dette er en udfordring for dem der bor nordenfjords, og Lone vil drøfte dette med DRF 

- Det er tidligere besluttet på et Distriktsrådsmøde, at stævnerapporter skal på hjemmesiden. 

Det kommer de ikke fremover, da det er et alt for stort arbejde, som er meget tidskrævende 



- Det håndhæves på mødet, at et gæstekort ikke må udstedes af klubberne (se evt. fælles 

bestemmelser i DRF’s reglement). Det er besluttet på mødet, at det synliggøres på distriktets 

hjemmeside 

- - Der har været afholdt to møder i Sportsudvalget siden sidste Distriktsrådsmøde, hvor der 

blev lagt op til, at udvalget mødtes noget oftere. Senest vedr. stævnekoordinerende møde 

 

Pkt. 4: Kursusudvalg 

 

- Ny kursusplan 2014 (omfatter primært ’klar’ parat, start’ kursus) 

- Har klubberne aspiranter til banebyggerkursus, så giv endelig NOL besked 

- Kursusplanen sendes ud sammen med referatet  

- Rettidig tilmelding til kurset er tre uger forinden 

 

Pkt. 5: Breddeudvalg 

 

- Der er kommet mere gang i bredden i D-14, men der opfordres til at flere klubber bakker op 

om det 

- Nogle af aktiviteterne er: Trec, pas de deux, kvadrille 

- Der er kun to klubber i D-14 der afholder trec-stævner 

- Breddeaktivitetsdag i Ulsted d. 18. januar 2014. Der opfordres til at elever fra klubberne 

deltager. Aktiviteten koster 250 kr. pr. deltager 

- F.U. opfordrer til, at der er én eller flere repræsentanter fra klubberne, der sidder med i 

breddeudvalget 

 

Evt. 

 

- SAO: Når der afholdes E-stævner, skal der som minimum bruges en D-dommer. Og det gælder 

alle klasser, udskrevet af DRF.  


