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Møde/dato:
DR-Distriktsrådsmøde, mandag den 18. juni kl. 19.30
Indkaldte:
Distriktsbestyrelsen samt distriktsrådsrepræsentanter fra alle klubber under Distrikt 12
Afbud fra:
SABR,
Referent:
Marietta
Pkt.
Beskrivelse
Diskussion, handling og beslutning
Ansvar
A.
Fremmødte klubber
B.
Valg af ordstyrer
Tytten
Alle
C.
Godkendelse af seneste referat
Referatet godkendt
Alle
1.
DRF-info
Jørgen Mertz informerer:
Lis
A. Jørgen Mertz deltager i mødet og vil
Military på Skårupovergård, der
komme med info fra DRF
transmitteres på Zebra live.
Alle TV-rettigheder har været givet til
Zebrasport, der skulle streame
internationale stævner, men aftalen falder
væk, da Zebra ikke sender tilstrækkeligt fra
ridesporten, da ingen seere køber adgang.
De har ikke tilstrækkelig indtjening og DRF
har ikke kommerciel glæde af aftalen. Der
skal gentænkes aftalen
Herpes-virusen har gjort at mange stævner
er blevet flyttet. DRF har samarbejdet med
Seges og dyrlægeforeningen. DRF arbejder
på at kværke og herpes 1 skal anmeldes til
fødevaredirektoratet.
Der rejses til Jørgen Mertz spørgsmålet om
alle heste i DK, skal vaccineres mod herpes
1. Mette Ulldal er i gang med at undersøge,
hvordan det skal håndteres.
Repræs møde vedtog 70-årsregelen skal
ophæves. Der laves individuelle regler fra
disciplin til disciplin. Det er disciplinudvalget, der skal generhverve dem.
Reglerne skal læses på DRF’s hjemmeside.
Repræ møde næste år i april i Korsør.
DRF har lavet en analyse vha Martha Voss.
Den viser at vores uv materiale er forældet.
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Udd. bliver delt op i 4 grupper. DRF
efterlyser en pædagogisk/didaktisk
medarbejder, der kan skabe nyt uv
materiale. Der søges en medarbejder
gennem DIF.
Der er fjernet en barriere for licensryttere.
Det har bragt flere aktive stævneryttere,
men der kommer igen et kursus, der skal
give ryttere adgang til stævnerne.
Der spørges ind til antal stævnestarter.
Jørgen Mertz har et indtryk af, at antallet af
stævner er stabilt, men antallet af
stævnestarter på landsplan er faldet.
Springudvalget har konkluderet at
startpakkerne er et sportsligt tab, da det gør,
at nogen vælger stævner med startpakker
fra.
Der er skåret ned på B-stævner på nationalt
niveau. Der er stævner nok, men ikke nok
starter.
Det giver udfordringer for
konkurrenceryttere, der vil nå et DM.
Kommentarer til Jørgen Mertz:
- Der udtrykkes bekymring til Jørgen
Mertz om, hvorvidt rideklubberne
kan overleve med de faldende antal
starter. Nogle klubber melder
tilbage, at de har ændret på
budgettet, så stævnerne bliver
flødeskummet.
-

Der er forskel på økonomien på små
og store klubber. Vi skal værne om
de småklubber. Jørgen Mertz
fortæller om Elevskole Cup, hvor
han mødte klubber, der kørte godt.
Han fortæller, at det er
medarbejderne, der gør forskellen.

-

Der mangler stævner for amatører.
Jørgen Mertz fortæller om et
niveauopdelt stævnesystem i
Tyskland. Springtræneren OK Møller
har i denne uge været ude og pege
på samme udfordring.
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Klubberne kan også selv gøre lidt for
at ændre på stævnetilrettelæggelse.

2.
3.

Nyt fra formanden
Indkommet punkt fra Brian Krogh / SPS
A. Med afsæt i DRF's officielle politik for
alkohol og rusmidler
(https://www.rideforbund.dk/da/ser
vicemenu/Om%20DRF/Strategier%20
og%20politikker/Alkohol%20og%20r
usmidler.aspx) drøftes hvorledes vi
som individuelle klubber forholder os
til ovenstående samt hvordan vi
kollektivt i Distrikt 12 ser på
udfordringen (konsekvenser, værdier
og holdninger). Hvad tolerer vi?
Der indstilles til (såfremt der er flertal
for det på distriktsrådsmødet), at
Distrikt 12 retter henvendelse til
generalsekretæren i DRF med henblik
på en præcisering af håndhævelsen
af den officielle politik (hvorledes
håndteres indberetninger om
overtrædelse af politikken og hvilke
konsekvenser medfører
overtrædelser).

-

Afholdelse af C-stævner falder pga
udgifter til officials m.m.

-

Det er blevet dyrt at ride stævner.
Der er kommet mange gebyrer
igennem de sidste par år.

Lis
Brian Krogh
Brian Krogh lægger via udvalgte punkter fra
DRF’s officielle politik om rusmidler op til en
diskussion af spørgsmålet:
”Hvad synes vi om, at vi har en tydelig politik
på rusmiddelområdet fra DRF, når den ikke
bliver efterlevet alle steder? Og hvad gør vi
som klubber? Og hvordan håndhæver DRF
deres politik?”
Kommentarer:
- Kursusudvalget vil gerne lave en
temaaften med generalsekretæren,
en SSP-medarbejder m.m. De
opfordrer til at vente med
diskussionen til temaaftenen, så det
får den tid, som det skal have, og
der er flere klubber til dr-møde
- Har det nogensinde været afprøvet
at give en rytter karantæne?
- Der er mange klubber, der ikke har
oplevet det, mon de vil dukke op til
sådan en temaaften?
- Vi er gennem de sidste møder blevet
opmærksom på problemet, hvad gør
vi?
- Det er en politik og ikke en
lovparagraf. Hylke arbejder selv med
det i deres klub.
- Vil det hjælpe at straffe? Går de
unge mennesker så ikke bare andre
steder hen?
- Hvor stort er problemet reelt, nogle
har aldrig set det.
- Jørgen Mertz fortæller, at der har
været andre sager, hvor DRF har
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-

-

-

-

-

været involveret, men de er ikke
blæst ud i offentligheden. Det er
politiets opgave at håndterer
kriminelle handlinger, og stoffer er
kriminelle handlinger. Der er ikke
DRF’s opgave straffe klubberne.
Klubberne er DRF og ikke omvendt.
DRF kan ikke sanktionere en klub
medmindre at de bryder
reglementer. Det er kun
repræsentantskabet der kan
ekskluderer en klub. Det sker ved
2/3 dels flertal fx Tankefuld
Rideklub, der ikke hører til i
foreningen. DRF er den udøvende
magt. Klubberne er den lovgivende
magt. Problemerne er ikke så stort i
de små klubber, men det har været i
tilfælde store klubber. Politiet og
antidoping Danmark har været
involveret i de tilfælde.
Brian fortæller, at han har ringet til
politiet og svaret var, at der måtte
være nogle ansvarlige voksne. Han
mener at det er indefra, der skal
ryddes op. Han forslår, at der ikke
afholdes rytterfester, hvis det finder
sted.
Vi skal have de mennesker, der ser
det til at reagere.
Vi er ikke efterforskere. De
ansvarlige voksne, der er tilstede
skal handle. Hvad gør vi, hvis de går
200 m. ned af gaden.
Der stilles et forslag om, at distriktet
kører nogle kampagner om, hvad
skal vi gøre, så klubberne ved hvad
de skal gøre.
Jørgen Mertz vil få ”gode råd” med
ud i nyhedsbrevet. Han vil tage en
misbrugskonsulent med på råd. Det
er desværre et generelt
samfundsproblem. Det er ikke et
problem, der kan lokaliseres til
ridesporten.
Lis konstaterer at alle har budt
positivt ind. Hun oplever at der
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-

-

4.

4.

Jf. punkt 3
A. Bestyrelsen synes, at det er et meget
godt emne at tage op til debat - men
foreslår i stedet tage punktet op til
en temaaften i f.eks. kursusudvalget,
hvor vi eventuelt kunne invitere en
ekstern konsulent - f.eks. en SSP
medarbejder, som lever i miljøet og
har den kompetente viden.
Indkommet punkt fra Brian Krogh / SPS
A. Det foreslås at der indføres en
ændring i referatkulturen fra
distriktsrådsmøderne, således at det
fremadrettet er muligt for
fremmødte at få ført standpunkter til
referat såfremt den enkelte ønsker
dette.
Ændringen medfører ikke at der skal
føres en anden type referat, men blot
at det vedtages at der kan føres
standpunkter til referat.

bliver efterspurgt noget, som vi ikke
har
Vi skal have en positiv dialog om
problemet om bl.a. Hvad gør vi, når
vi oplever problemet? Hvor
henvender vi os. Vi kan godt bruge
ekspertisen fra eksperter.
Bestyrelsen mener at vi skal
fastholde temaaftenen i slutningen
af august, hvis det er et problem, vil
der også være interesserede.
Jørgen Mertz synes, at vi skal
fokusere på rytterfesterne og ikke
ridesporten i terapeutisk
sammenhæng. Der skal være en
hårdere linje i festmiljøet.
Brian er glad for diskussionen og han
håber, at den lever videre ude i
klubberne.

Se referat fra tidligere punkt

Distriktsbestyrelsen

Brian Krogh
-

Punktet hænger sammen med punkt
3. Det er vigtigt at det der foregår til
mødet bliver ført til referat.

-

Husk, at sige, at det bliver ført til
referat, hvis I vil være sikre på, at
det kommer i referatet.

-

Referatet skal indeholde generelle
holdninger og indslag

-

Referatet kan blive meget langt, hvis
alles holdninger skal gengives.
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5.

Nyt fra kassereren
A. Status på kontingent og D-stævner

Vi er 49 klubber i Distrikt 12. Der mangler
betaling fra 19 klubber. En klub har haft
automatisk betaling, alle andre har fået
brev. En klub er kommet retur med ukendt
adresse.

Knud

I forretningsordenen står der, at klubber
med kontingentrestance har ikke stemmeret
til DR-møderne og endeligt kan ryttere ikke
starte for klubben, og endeligt kan man
smides ud af forbundet. Det er mindre end
en klub om året der slettes pga
kontingentrestancer.
Hvis I vil vide, om jeres klub har betalt, skal I
rette henvendelse til Knud. Det er vigtigt at
klubberne budgettere med kontingent til
forbundet og distriktet. Det er 25,- pr.
medlem.
Hvis man har en økonomisk udfordring,
opfordres man til at tage kontakt til
Forbundet eller Knud.
D-stævner bliver opkrævet med
kontingentet efter aftale med
sportsudvalget.
Gebyrer for aflyste stævner opkræves
alligevel. Det drejer sig om 100,- pr. stævne

6.

Nyt fra stævneudvalg
a. Dressur/hest
b. Dressur/pony
c. Spring/hest
d. Spring/pony

Ikke noget
Ikke noget
Ikke tilstede
Lidt fra distriktsmesterskaberne. Med hjælp
fra Mette Halkjær fra Mejlby Rideklub. Vi har
landet sponsoraftaler til mere end forventet.
Meget snart vil proportionerne også dukke
op på GO men terminen ligger der. Der
bliver lagt billeder op af sponsorpræmier.
Vi har brug for flere hjælpere. Hjælperlinket
bliver sendt ud igen.
Distriktsmester skaberne ligger fra 28.
august til 1. september.

AnneLouise
Jesper
Helle
René

DANSK RIDE FORBUND – DISTRIKT12
distrikt12-drf.dk

7.

Nyt fra bredde
a. Military
b. Distance
c. Voltige

Tørring Rideklub, den eneste klub i distriktet
tager til Sverige med tre voltigørere. De har
to heste med, da de lejer pladserne ud på
hesten. Leon, der er regerende nordisk
mester, håber de placerer sig til Arken i juni
og at han kommer til Holland.

Eva
Eva
Eva
Eva

Eva efterlyser en tilbagemelding fra
klubberne ift om de ønsker indlæggende på
DR-møderne eller på skrift. Hun vil gerne at
de bruger breddeaktiviteterne mere, og vil
reklamere mere om aktiviteterne på
hjemmesiden.
Kommentarer:
- Både info til mødet og på skrift er
godt (de korte info på skrift med
link)
- Det er godt at få oplæg på møderne.
Det er svært at få tid til at læse en
masse info.
- Som inspiration har en klub taget til
Tørring Rideklub. Det har givet et
ugentlig hold i voltegering.
Eva vil gerne foreslå, at der på hvert møde
bruges 10 minutter til info til og fra
breddesporten, som klubberne kan
inspireres af.
Eva gør opmærksom på, at det stadig er
muligt at tilmelde sig landsfinalerne. Hun
opfordrer til flere tilmeldinger.

8.

Nyt fra kursusudvalget
1. Ad hoc-udvalg

skabe et forum hvor vi kan i højere grad
udveksle erfaringer i forhold til afholdelse af
stævner og økonomi
Kursus Den åbne skole. Ridning giver
motorik og balance. Heste bruges til
fysiologisk træning.
Første talentsamling for springing

Jørn
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Temaaften med Glen Espersen om heste og
tænder. Han ved en ”tand” mere end
dyrlægerne. Der var flere begejstrede
deltagere. Vi Der kommer en ny
temaaftenopfølgning i november.
Et kursus i henholdsvis spring og dressur.
Dressur var dog udsat pga. virus. Der er også
afholdt to kurser i etik og moral. Der er indtil
videre stor ros fra deltagerne og deres
forældre.
Der kommer yderligere kurser i spring og
dressur samt sportspsykologi
Dressurrytterne til talentsamlingerne er i
den yngre ende i år. Pga aflysningerne
kommer der nye datoer. De kommer ud i
denne uge.
Der ligges også op til en temaaften med en
dyrlæge om herpes-virus.

9.
10.

Sekretær/Webmaster
Eventuelt:
Punkt fra Distriktsbestyrelsen
Hvem kan møde op fra klubberne - og har
dermed taleret - til vores DR-møder jvf. Vores
forretningsorden og DRF-regelsæt omkring
distrikterne?

Der kommer også et kursus for officials
Ikke noget
Det gøres opmærksom på, at der i
forretningsordene står, at det kun er et stk.
repræsentant fra hver klubber, der kan
komme til møderne og har taleret. Hvad er
klubbernes holdning til, at vi ikke følger
reglerne på det punkt.
Kommentarer:
- Det er rart at være to til
distriktsrådsmøderne. Det er rart at
have en at tale det igennem med,
men det kan også give udfordringer
ift. at nogen kan komme til at
bestemme noget, som de ikke har
hjelm til.
- Vi skal værne om et forum, hvor vi
kan debatterer tingene.
- Hvem har taleret? Og hvem har
stemmeret?
- Dem der møder op har mandat til at
være talerør for klubben

Marietta
Distriktsbestyrelsen
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-

-

-

-

-

Det er godt, hvis der kan komme to
fra hver klub. Men der er kun en der
kan stemme.
Det er ikke givet, at den pågældende
repræsentant kan stille hver gang
Det er rart at have en med fra
stævneudvalget, da der ofte bliver
talt om stævner, men det er et
større problem, med de klubber, der
aldrig er repræsenteret.
Hvordan skal vi forholde os til de
certificerede klubber, der ikke
kommer til DR-møderne?
Ejere/udlejere må ikke deltage i DRmøderne. Der skal være lukkede
skodder. De kan ikke deltage i
distriktsrådsmødet, men kan godt
deltage i repræsentantskabsmødet.
I Rosenholm er vi certificerede. Det
har ikke været helt tydeligt, hvem
der er repræsentant. Beskeden fra
DRF var at hvis klubben ikke kunne
dokumentere at vi deltog blev
certifikatet taget fra klubben
Det er klubberne, der vælger en fra
bestyrelsen til at deltage i DRmødet. Det kan være udlejer.

Punktet er blevet diskuteret
-

Rene stiller forslag om, at det koster
et beløb, hvis klubberne ikke dukker
op til DR-mødet

Lis opfordrer til at klubberne kommer med
punktern til kommende distriktsrådsmøder.

Tak, til Jørgen Mertz for at deltage i mødet.
11.

Næste møde

Mandag d. 24. september

Alle

