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Distrikt12-DRF   -   Formand, Eva Iversholt 
Mobil: 21 48 61 59   -   Mail: formand@distrikt12-drf.dk 
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Møde/Dato: 
 

Distriktsrådsmøde mandag d. 30/8 2021 kl. 19.30  
Dragonstuen på Vilhelmsborg 

Indkaldte: Distriktsbestyrelsen samt distriktsrådsrepræsentanter fra alle klubber under Distrikt12 

Afbud fra: AAR, MJR, NDRK, RAS, RYR, SSRK, Fra bestyrelsen: LIZZA, HELLE K. 
Referent: Ditte Bach Sørensen 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, handling og beslutning 

 
Ansvar 

A.  Fremmødte klubber HUSK - alle klubber er forpligtiget til at møde til 
distriktsrådsmøderne 
Der blev fra fremmødt klub kommenteret på, de mange klubber som 
ikke sender rep. Bestyrelsen ønsker virkeligt også et højere 
fremmøde, men der er ikke en egentligt sanktions mulighed. 
Vi kan opfordre til at gøre møderne mere nærværende og levende, 
men det er et fælles ansvar at videns dele.  

 

B.  Valg af ordstyrer Tytten =Bo Erichsen Alle 

C.  Godkendelse af seneste 
referat 

Sidste møde var via teams d. 12/5 2021 
Ingen kommentarer 

Alle 

1.  Nyt fra formanden  

DRF og DISU-info 

Orientering fra DB møde 

Eva gennemgik de punkter og emner der blev drøftet til DISU 
mødet d. 11/8 2021 
Fra arbejdsgruppen: 
-Der ønskes fælles regler for stævner både i hele landet men også 
på de forskellige stævner A, B, C osv. 
-Distrikterne skal fortsat stå for godkendelse af proportioner til C, 
D og E-stævner 
-Det er vigtigt at stævne planlægning og fordeling kommer på 
plads som det første, samt opgaver som skal løses af distrikterne. 
Før man evt. ser på om distrikterne skal opdeles anderledes. 
 
Der er ting som ikke hører til distrikts-opgaver: 
Her nævnes blandt andet Talentudvikling som afholdes i D12. 
 
Der laves fortsat et online møde for formænd og DRF hver den 1 
torsdag i mdr. 
Så informationerne kan blive mere ens til alle distrikter. 
 
Eva har inviteret alle distrikter i Jylland til stævnekoordinerende 
møde i uge 3 2022 for planlægning af C-stævner. 
 

 
 
 
 
 

Eva 
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1. Nye regler ang. stævnefordeling for perioden 1. april 2022-  
31. marts 2023 
B- stævner fordeles først, derefter c- stævner osv.   
Eva og de andre distrikts formænd i Jylland mødes for at se 
yderligere på stævne koordinering. 
Der er forslag om der er stævnefordeling fra april til april 
 
2. Nyt om arbejdsgruppens tanker vedr. kontingent 
Distrikt 12’s forslag blev givet videre sådan det nu er tilbage på 
tegnebrættet 
3. Info om hvorfor GO sommetider opfører sig mærkeligt 
Der må ikke ligges aktive link da GO viser fejl  
Go kan ikke lide ’ = apostrof brug hellere stjerne =* 
Hvis der kommer en fejl om, at man er lukket ude, skynd jer at skriv 

til go@rideforbund.dk  
Alle bedes gå ind og rette navne og mailadresser på GO, I kommer til 
at mangle information da både distrikt og Rideforbund bruger de 
kontaktoplysninger. 
4. DRF forventer at B- stævnekalenderen kommer 1. december, 
årsagen til dette er ændringer i FEI stævneplanlægningen.  
 
Der er ændret i FEI regler hvorfor, der sker en forskydning,  
 
5. Hvis der er overvejelser til ændringer i reglementet 2022, skal 
forslag til reglementsændringer være inde senest d. 1. september  
Link indsættes 
Obs rettelser skal ind hurtigst muligt, linket lukkes ikke ned men hvis 
det skal med ind som ændring i 2022 er det nu. 
https://rideforbund.dk/ridesport/sportsreglement/forslag-til-
reglements%C3%A6ndringer 
 

2.  Nyt fra 

kassereren/økonomi: 

Regnskab / budget 
3 klubber mangler at betale kontingent, Knud vil lige sende en 
påmindelse. (2 klubber har efterfølgende betalt) 
Der har været lidt stille, men nu åbnes der op igen.  
Ligeledes er der snart Distriktsmesterskaber hvilket medfører 
udgifter som dækkes af distriktet. 

Knud 

3.  Nyt fra stævneudvalg: 
 
 

- Stævner kan opleves at ligge tætte, og til tider mange af 
slagsen, men lige nu har der været efterlyst et c- stævne. Så 
hvad er op og ned? Grundet Corona har der været mange 
udfordringer og nogle rideklubber har været hårdt ramt af 
både herpes og kværke og derfor måtte aflyse med kort 
frist. 

 
Jesper 
Helle 
René 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
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- Hvordan er reglen? Hvorfor må man ikke holde eks c- 

stævne sammen med et B- stævne. Stævneudvalget vil lige 

vende det igen. Hvis der er sammenfald kan klubberne på 

forhånd aftale hvilke klasser og sværhedsgrader der fordeles 

gælder D og C stævner  

 

Efterskrift fra stævneudvalget; Det har i mange år været en 

uskreven regel, som praktiseres i næsten alle distrikter. Det kom sig 

af at kvalifikation til B stævner forsvandt (for heste) det ville derfor 

være for svært for C Stævnet at få starter. Fra DRF's side blev for 

nogle år siden lavet om, så B-stævner kunne have C-klasser med 

efter godkendelse af Distriktet. Hvis B stævnerne ikke har C klasser 

har de ikke starter nok, men vi kan ikke undvære B 

stævnerne. Reglen er der for at hjælpe B stævnearrangøren.  

 

- Vigtigt at vi tænker os godt om, hvorfor er der så mange 

aflysninger, hvorfor tager ryttere mest et eller flere 

bestemte steder hen, er det bund forhold, mange kører et 

”kvalitets” steder, man bliver ærgerligt over mange 

gentagne aflysninger fra samme klub, så hvad kan vi gøre? 

Hvordan kan vi som distrikt 12 inspirerer hinanden, der 

drøftes at det vil være en ide’ at få en klub eller to til at 

fortælle lidt om hvordan man kan trimme lidt på 

udgiftssiden, eks. ved udskrivelse af klasser og doteringer 

osv. men også hvilke klasser og metoder giver starter, virker 

store rosetter?  

 

- Hvad siger underviserne? Har vi de rette stævner og rette 

klasser. 

 

- Obs at huske fødekæden, det skal måske være billigere. 

Mange som kun rider få stævner, vil ikke ofre de penge for 

licenserne. 

 

http://www.distrikt12-drf.dk/
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- Dette vil vi alle gerne videns dele omkring, hvorfor vi 

aftaler at okt. mødet kan indeholde dette emne og 

generelt fastholdelse af især de unge mennesker 

 

- Der opleves udfordringer med at finde banedesignere,  

 

 

4.  Nyt fra øvrige 
disciplinudvalg samt 
officials 
  

Der er stadig mulighed for VM klasser 

God ide’ med kæpheste – vigtig med orientering og vidensdeling. 

Måske et emne til de kommende møder. Der er forespørgsel om der 

er en bane man kan leje. Kontakt gerne Eva 

 

 

Eva 

5.  Nyt fra kursusudvalget: Kursus 28/9 18.30-21.30, oplæg af en sport psykolog 

Kursus stævne tilrettelæggelse lørdag d. 13. november 

Stævneudvalget vil supplere med et Equipe kursus 

Mange kurser har været bremset grundet Corona. 

 

Henny 

6.  Sekretær/webmaster: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Datoer for DB og DR 

DB; mandag d. 27/9 2021 kl. 18.00 hos Eva i Silkeborg 
DB; tirsdag d. 7. december vi starter kl. 18 i bestyrelsen og 
fortsætter med DR møde og jule arrangement  
 

DR; mandag d. 30. august kl. 19.30 på Vilhelmsborg; Bestyrelsen 
mødes kl. 18.00 
DR; mandag d. 25. oktober kl. 19.30 på Vilhelmsborg 
DR; tirsdag d. 7. december kl. 19.00 = møde inkl. julefrokost, 
nærmere besked og tilmelding følger  
 

Ditte og 
Eva 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
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Der har været forespørgsel omkring, om møderne kunne afvikles 

helt eller delvis virtuelt.  

Vi er enige om at det er enten eller, da det er svært at være 

nærværende både virtuelt men også ud til de fremmødte. Vi 

prioriterer at inspirerer og se hinanden i øjnene. Alle skal byde ind 

med, hvordan vi kan gøre møderne mere attraktive og ”lækre” med 

gode indlæg og ideer 

Dog kan et virtuelt møde være en mulighed, hvis der er et oplagt 

emne, som kan vises over skærm. 

Gode ideer og temaer modtages. 

Lad os inspirere hinanden; eks drift af en rideskole, indkøb af 

elevheste, vi drifter små landbrug hvordan kan vi klædes på? Kan vi 

hjælpe hinanden med samme vilkår, evt. et separat netværk. 

Hvad gør vi hver især for sporten? hvad siger en rytter? hvad siger 

en underviser/berider? 

En ide’ kunne også være en snak om drift, stævneplanlægning og 

afvikling, et par klubber rejser sig hver gang og fortæller om deres 

hverdag, udfordringer og vilkår. 

Der er stadig manglende fremmøde fra en del klubber. 

Ud af 45 klubberne er der i dag kun 13 klubber til mødet 

Status kasser; 5720 medlemmer i distrikt 12 pr. 1. januar 2021 

 

 

7.  Eventuelt - Der kommer et TD basis kursus i okt. Se på GO. Man starter 
med et fælles kursus en weekend eller to og derefter bliver 
du sat sammen med en mentor som man skal følge. Til slut 
kommer der en B- TD ’er som skal slut evaluere. 

 
- Distance ridning er det kendt i klubberne, vil I summe og har 

I lyst til at vide mere.  
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Dejligt at der er så god energi og mange gode ideer på bordet i 
dag. 
Det er alles ansvar at gøre møderne mere dialogiske og dynamiske 
☺  

8.  Næste møde Mandag d. 25/10 kl. 19.30 på Vilhelmsborg Alle 
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