DISTRIKT12
DANSK RIDE FORBUND
distrikt12-drf.dk
Møde/Dato:

Distriktsrådsmøde mandag d. 2. december 2019 kl. 19.00 i Dragonstuen på Vilhelmsborg.

Indkaldte:
Afbud fra:
Referent:

Distriktsbestyrelsen samt distriktsrådsrepræsentanter fra alle klubber under Distrikt12
Vedhæftet fremmøde protokol
Ditte Bach Sørensen

Pkt. Beskrivelse
A. Fremmødte klubber

Diskussion, handling og beslutning
HUSK - alle klubber er forpligtiget til at møde til
distriktsrådsmøderne
En barsk en’ søges, da selve mødet kun er program sat til ca. 1
time.
Lis Juul tog opgaven

B. Valg af ordstyrer

C. Godkendelse af seneste
referat
D. Workshop

Godkendt

Ansvar
Lis
Alle

Alle

Oplæg fra stævneudvalget
Forslag til rettelser i D12´s stævnebestemmelserne 2020-2021:
- Terminer skal ansøges senest 1 mdr. efter stævnemøde
Ok ingen bemærkninger
- Det er tilladt at afholde D-stævner i samme weekend som
C-stævne i samme disciplin. Der må ikke udskrives klasser
over sværhedsgrad 1 torsdag, fredag, lørdag og søndag
uanset type eller afviklingsform af klassen. (Dette er for at
skabe de bedste muligheder for nok starter til C-stævner).
Kort gennemgang derefter stor drøftelse af fordele og
ulemper, deriblandt også diskussion om ABC- licens.
Der blev præciseret, at alle klubber måtte give og tage lidt
for at gøre flest klubber tilfredse. Det er svært at tilgodese
stævne arrangører af både D- og C stævner. I nogle
klubber rides der også højere klasser end andre osv.
HUSK at det er kun i de weekender, hvor der er
sammenfald af både D- og C- stævner

Konklusion;
D stævneregler ved C stævne i samme disciplin i samme
weekend. Såfremt der er C stævne i samme weekend i
samme disciplin:
Dressur: må der ikke udskrives dressurklasser over
sværhedsgrad 2 for pony og sværhedsgrad 3 for hest torsdag,
fredag, lørdag og søndag uanset type eller afviklingsform af
klassen. Ekvipager der indenfor de sidste 12 måneder fra
stævnets
ordinære
anmeldelsesfrist
(eller
ved
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efteranmeldelse tidspunktet for efteranmeldelse) har opnået
65 % eller højere i dressur til C-stævne eller højere må ikke
ride samme eller lavere sværhedsgrader til D-stævne.
Spring: må der ikke udskrives klasser over sværhedsgrad 2 for
heste og ponyer.
Der evalueres om 1/2 år.
-

-

1.

Nyt fra formanden samt
DRF-info

Der må frit udskrives E-klasser ved D-stævner. Disse må
maksimalt være åben for 6 klubber (værtsklubben + 5
andre klubber). Husk E- klasser skal være sværhedsgrad 0
og så må du lave det antal der ønskes.
Hver klub der afholder D-stævner, får 1 TD gratis 1 dag om
året, max 10 timer. For at højne stævne kvalitet, hjælpe
ryttere og forældre med evt. spørgsmål. (De få klubber
som kun afholder C-stævner, vil også få 1 TD gratis, 1 dag).
God ide’ der spørges lidt ind til økonomien. Distriktet
betaler. Har vi råd- ja vi har, dette medfører ikke
kontingent stigning.
Spørgsmål om der er nok TD’ere til det. Svaret er at det er
TD- gruppens opgave at få det dækket.

Der er en lækker julebuffet

Lis

* kæpheste-aktiviteter - meget populære, har er stort potentiale, for
at aktivere børn/unge
* Opstart af udviklingstiltag med støtte fra DIF’s Innovation Lab ift.
åbne fællesskaber og miljøer.
* Generalsekretæren MR deltager gerne til vores DB-møder og er
åben for nye idéer og tiltag.
Lis spørger om der er interesse, der tilkendegives at det er en god
ide’ til marts mødet.
* Mere fokus på klubkonsulenter m/følordning
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* Økonomi i positiv retning hos DRF - fokus på at hente eksterne
finansieringer (ikke kun DIF-midler - men også fra kommercielle
samarbejdspartnere).
* Pr 1/1-20 kan GO trække statistikker på medlemmer af en klub,
der har startet stævner fra klubben samt hvilke discipliner, der er
medlemmernes foretrukne.
* Elevskoleudvalget er på jagt efter flere medlemmer - så hvis der er
interesse, må meld jer
* Punkt til Repræsentantskabsmøde 2020: Hvad skal alternativet
være til 70 års reglen (hvor længe skal et medlem kunne sidde i
f.eks. en bestyrelse)? Lis giver et kort brush-up over de diskussioner,
der blev forelagt på sidste repræsentantskabsmødet sidste år.
Blandt andet dette punkt skal drøftet igen til næste
repræsentantskabs møde, så Lis opfordre at alle klubber, sørger for
at deltage og bruge deres stemmer.

2.

3.

Nyt fra
kassereren/økonomi:
Nyt fra stævneudvalg:

Knud
Ingen kommentarer
Workshop
- Opfølgning
- Næste step
Distriktsmesterskab på Vilhelmsborg 2020
- D.10-13 september

Jesper
Helle
René

Helle Knop spørger ind til, om der fortsat er interesse til
workshops, skal vi fortsætte de mange gode inspirations runder.
Svaret er, ja det er godt med de mange snakke i grupperne, man
bliver inspireret.
Et emne til et af de næste møder er; diskussionen om hvordan vi
bedst tilgodeser både D- stævne og C- stævne arrangøren.
Helle er ved at lave en statisk over antal starter til D- og C starter
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4.

Nyt fra øvrige
disciplinudvalg:

Info til læsning:

Eva

D12´s Distriktsmesterskab i Distance 2020, afholdes hos Syddjurs
Sports Rideklub d. 12. september 2020.
Der kan lige nu ansøges om afholdelse af D12´s Distriktsmesterskab i
Military 2020 via dette link: https://da.surveymonkey.com/r/AnsogD12-Mesterskab-Military-2020
Skal din klub afholde Bredde Cup 2020, ansøg sendes d. 15. januar,
se mere her:
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Breddeaktivitete
r/Bredde%20Cup.aspx

5.

Nyt fra kursusudvalget:

Kursus i Stævnetilrettelæggelse afvikles 29.02.2020. Kurset er gratis
for medlemmer i distrikt 12 og pladserne besættes efter "først til
mølle-princippet"

6.

Sekretær/webmaster:

Datoer for DB og DR 2020

Lizza

DR-møder 2020:
- Mandag d. 16. marts 2020
- Mandag d. 15. juni 2020
- Mandag d. 21. september 2020
- Mandag d. 7. december 2020 (Julemøde)
DB-møder 2020
7.
8.

Eventuelt
Næste møde

Tirsdag d. 18. februar 2020
Tirsdag d. 12. maj 2020
Tirsdag d. 18. august 2020
Tirsdag d. 3. november 2020

Mandag d. 16. marts 2020

Alle
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