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Vi sender alle vores tanker til jer klubber i denne svære Corona tid. 

Det er svært at få hverdagen til at hænge sammen, når reglerne hele tiden bliver ændret, men vi er bare nødt til at 

passe på hinanden derude. 

 

Vi forsøger hele tiden at oplyse på Facebook, så snart at DRF har noget nyt i forhold til deres bud på forklaring og 

tolkning til reglerne som regeringen laver i forhold til Corona. 

 

Så husk at følge os på D12´s officielle Facebook side 

 

Corona-stævner: 

Vi henstiller til at klubberne som afholder stævner mens der er Corona restriktionerne, laver god info tekst til 

ryttere, hjælpere og forældre. Det er ikke alle som ved, hvilke regler der er lavet for ridestævner, så hjælp dem 

gerne ved at skrive det på Equipe, jeres Facebook siden osv. På den måde minimerer vi undgår misforståelser på 

stævnepladsen. 

 

Stævneansøgning 2021-2022: 

Vi har nu åbnet for ansøgning af C-stævneterminer for perioden 1/4 2021- 31/3 2022 dette gøres via dette link: 

https://da.surveymonkey.com/r/C-ansogning-2021-2022 

Ansøgningsfrist er d. 1/12 2020 

 

Vi forventer at der bliver åbnet for ansøgning af D-stævneterminer d. 4/12 2020 

 

C-stævneterminer fordels via mail og D-stævneterminer fordeles på stævnemøde som vi forventer bliver afhold d. 

28/1 2021, hvis Corona tillader dette, ellers bliver dette via online møde. 

 

Distriktsmesterskab 2021 

Distriktsbestyrelsen forventer at afholde D12´s Distriktsmesterskab for dressur og spring, hold og individuel på 

Vilhelmsborg i 2021. Det forventes at bliver i uge 37 (efter Eliteskuet på Vilhelmsborg) datoen er ikke fast endnu. 

Der tages forbehold for, at vi nok også har Corona restriktioner til den tid, men stævneudvalget har planlagt at søge 

ekstra sponsor til hjælp af disse udgifter. 

I den forbindelse vil stævneudvalget også slå en frivillig stilling op, til at varetage sponsor og Mesterskabs Facebook 

side. 

 

Julemødet d. 3/12 2020 med spisning er udsat pga. Corona restriktioner, det må vi have til gode til en anden gang. 

Når vi igen må være sammen.  

Venlig hilsen D12´s bestyrelse 
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