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Møde/Dato: 
 

Distriktsrådsmøde mandag d. 25. oktober 2021 kl. 19.30  
Dragonstuen på Vilhelmsborg 

Indkaldte: Distriktsbestyrelsen samt distriktsrådsrepræsentanter fra alle klubber under Distrikt12 

Afbud fra: RAS, KIRK, SKÅR, SDS, SIR,TØRK, fra distriktsbestyrelsen afbud fra Jesper, Helle og Rene’ 
Referent: Ditte Bach Sørensen 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, handling og beslutning 

 
Ansvar 

A.  Fremmødte klubber HUSK - alle klubber er forpligtiget til at møde til 
distriktsrådsmøderne 
  

 

B.  Valg af ordstyrer Ditte Bach Sørensen Alle 

C.  Godkendelse af seneste 
referat 

Sidste møde d. 30. august 2021 
 

Alle 

1.  Nyt fra formanden  

DRF og DISU-info. 

Orientering fra DB møde 

 
 

DISU mødet d. 6. oktober 2021 
 

- Nyt fra arbejdsgruppen om politik og struktur 
Meget stor forskel på hvilke opgaver der ligger i distrikterne eks. 
antal møder, TD opgave fordeling, stævnekoordinering, hvor 
mange distrikter som selv afholder kurser,  
Distrikterne kan ikke stå for arrangementer inde på GO, dette 
ses der på. Eks distriktsmesterskaberne hvor det er distrikterne 
der er arrangører 
 
- Div. Info 
 

 

Skriv gerne til forbundet/VM på: vm2022@rideforbund.dk  
hvis man gerne vil have VM klasser til stævnerne. Det giver 
mange gode oplevelser og starter. Læs mere om det her: 
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-
turneringer/agria-og-drfs-vm-holdturnering-herning-2022 
 
Stort tillykke til Harridslev Rideklub som vandt Elevskole Cup og 
stort tillykke til Silkeborg Rideklub som blev nr. 3  
 
 
Der spørges ind til hvor mange der får læst referater fra DRF osv. 
Det kan være svært altid at finde og ikke mindst finde tid. Vi vil 
nu lave et punkt på dagsorden, hvor vi linker til de sidste 
referater fra DRF og DISU og andre lign aktuelle møder. Det er 

Eva 
 
 
 
 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/agria-og-drfs-vm-holdturnering-herning-2022
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/agria-og-drfs-vm-holdturnering-herning-2022
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stadig helt ok at drøfte nogle emner og beslutninger fra 
møderne. Vigtig med dialog og fælles forståelser 
 
Vi er obs. på, at der skal være et ”formøde” inden 
repræsentantskabs mødet, helst fysisk men evt. også teams. 
Tænk som der er nyt eller et emne som kræver fælles fod slaw, 
Helst fysisk elllers kan Teams bruges hvis det kun er et 
lille/specifik område. 
 
Ryttermærke materialet driller lidt i format, hvem har de vise 
sten? 
 
Der er spørgsmål fra Lizza Kejlberg om, hvorfor det havde været 
drøftet at distrikterne afholder talent kurser. Det er et udsagn og 
en undring fra enkelte i den arbejdsgruppe som ser på 
distriktsarbejde. (DRF adm. DRF bestyrelse og rep. fra distrikter) 
Der er spørgsmål omkring; Hvorfor må vi ikke fortsætte med 
talent samlingen, når vi nu afholder det er på forskellige 
niveauer. Lizza læser et skriv op som hun har forfattet og sendt 
til Eva. Skrivet kan tages med i det videre arbejde. 

       Der er stor opbakning fra de fremmødte om, at så længe der 
       ikke findes andre muligheder for at afvikle officiel kurser, så skal  
       vi som distrikt have lov til at fortsætte. 
   

 
Der er en stor bekymring fra nogle af de fremmødte, da der 
desperat er brug for særligt banedesignere. 
 

      Kan man udvide official gruppen, hurtigere,? 
      Kan vi som distrikt selv finde en instruktør, en dato og så  
      efterfølgende lave en dag. DRF spørges 

 
Der spørges ind til hvor længe det tager at blive D- 
Banedesigner. Det er et kursus på 2 dage. 
 
Efterskriv fra DRF adm. efter spørgsmål fra Ditte 

 

Jeg er pt i dialog med Eva i forhold til at I kan få afviklet et D-

banedesignerkursus i D12😊 

Jeg har her til morgen talt med Torben Nybo, som meget gerne vil 

komme og undervise, som han har gjort det tidligere. 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk


DISTRIKT12 

         DANSK RIDE FORBUND  
                                   distrikt12-drf.dk 

 
 

3 
 

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

CVR: 33823096 
 

Derudover er der planlagt et kursus, udbudt af DRF, til den 29/30 

januar. Dette er ved at blive arrangeret og så melder vi også ud om 

det. Som der også står i mailen til Lizza så har vi ikke en 

kursusafdeling mere – dermed ikke sagt at der ikke skal udbydes 

kurser. Det skal blot gøres på en anden måde.  

Vi har selvfølgelig forståelse for at der er massivt behov for D-

banedesignere i netop D12 – og derfor gør vi det på denne måde nu. 

Jeg håber det hjælper på udfordringerne i første omgang😊 

Med venlig hilsen / Best regards 

Kirstine Bjerre 

 
 

Er der interesse for en temadag om styrkelse af aktiviteter til voksne. 
DRF tilbyder inspiration og hjælp? 
 
Der arbejdes på en workshop i november/december 
 
Andre emner er frivillighed – hvad kan et barn have af 
hjælperopgaver under stævner, voksenridning, ryttermærke, kurser,  
 
 
Opfordring til at se filmen; Ridning er for alle 
 
 
Webinar det papirløse, stor ros for kurset 

2.  Nyt fra 

kassereren/økonomi: 

Regnskab / budget 
Distriktsmesterskaberne; var budgetsat til minus 35.000, men det 
blev 54.000 i underskud. Merforbrug på official samt at der var færre 
tilmeldte og det blev hurtigt mørkt, så en klasser måtte aflyses. 
Stævneudvalget ser på proportionerne med nye øjne. 
 
Strategiplanen er stadig at holde alle discipliner samlet. 
Sponsor penge var faldet fra ca. 20.000 til 6.000 kr. 
 
Knud gennemgår budget/regnskab 2021, hvad er budgetteret og 
hvad er udgifterne/regnskab pt.  
 
Årets resultat pr. 25.10.2021 er 86.227,07 kr.  

Knud 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
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3.  Nyt fra stævneudvalg: 
 
 

Status fra Distriktsmesterskaberne 
Dressur mestrene blev: 
Senior:                                                                                                      

Rikke Lindberg, Aarhus Rideklub, ADRENALIN 

U21:                                                                                                    

Mathilde Veller Gloggengiesser, Voel og Omegns 

Sportsrideklub, ELMELUNDENS VENA 

Kat 1:                                                                                                          

Vigga Frederikke Leth, Aarhus Rideklub, GOLDFEVER HELLA BELLA - 1 

 

Kat 2 uofficielt:                                                                                

Charisma Shin Mogensen, Kongsvad Rideklub Thorsager, GODTHÅBS 

OBAMA - 2 

Kat 3:                                                                                                       

Lærke Mercedes Melin, Bækgaarden Sportsrideklub, SEJLSTRUPS LA 

PETITE BELLE - 3 

Pony hold uofficielt: 

Aarhus Rideklub 

Leah Kjartan Søstrøm, PARCYBEDW THE DISTROYER - 3 

Vigga Frederikke Leth, GOLDFEVER HELLA BELLA - 1 

Signe Marie Ryhl Andresen, QUALIKO DE L'AUBE - 2 

Freja Vinther Larsen, LADY LEY ROEST - 1 

Hest hold: 

Aarhus Rideklub 

Kristian Bjerg Pedersen, SKOVLYS DON COBRA 

Emilie Sahra Jørgensen, ZARA 

Sophie Bonde Nielsen, STEP ENSHØJ 

Sune Graarup Damgaard, AMY ALPHASTAR 

 
Jesper 
Helle 
René 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
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------------------------------------------------------------------ 

Spring mestrene blev: 
U21:                                                                                                            
Silje Glans, Harridslev Rideklub, DAM´S GALINA 
 
Senior:                                                                                                      
Helena Kobborg, Aarhus Rideklub, VINXENTA M 
 
Kat 3:                                                                                                       
Emmeli Aadahl Jespersen, Stevnstrup Rideklub Af 1994, WUPTI-3 
 
Kat 2:                                                                                                   
Nicoline Engel Bjerre, Stevnstrup Rideklub Af 1994, KLÆSTRUPS 
EVITA-2 
 
Kat 1:                                                                                                        
Signe Lohse Jensen, Djursland Rideklub, DRUSBJERGS RUBINA-1 
 
Pony hold:                                                                                             
Stevnstrup Rideklub Af 1994                                                                  
Emmeli Aadahl Jespersen, WUPTI-3                                                    
Viola Winther, SKOVENGENS SIR BAILEY-3                                    
Nicoline Engel Bjerre, KLÆSTRUPS EVITA-2                                         
Isabell Victoria Frost Jensen, SPOTLIGHTS BAXTER-1     
 
Hest hold:                                                                                                    
Ikke gennemført pga. for få deltager.  
-------------------------------------------------------------------------                                                
 
Distance mester:                                                                                  
Johanne Bakmann Sørensen, Syddjurs Sportsrideklub, BILLESKÆRS 
MACON-1 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Military mester pony:                                                                                 
Thilde Holm Nielsen, Thorsø Rideklub, MIRAIN TIARA - 1 
 

Military mester Hest:                                                                          

Kristian Jensen, Langå og Omegns Rideklub, ELTON P 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
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Der er forespørgsel omkring om man kan holde mesterskabet 

udenom fredag- altså lørdag/søndag, da mange går i skole. Det 

arbejder stævneudvalget videre med. 

Der er spørgsmål om kvalifikation, det har været utydeligt om kval. 

Går man efter ekvipager eller hesten, afhængig af de nye fælles 

bestemmelser. Dette skal skrives tydeligere. 

Der spørges ind til hvad det koster at leje på Vilhelmsborg, hvilket er 

10.000 kr. + moms, der er ingen indtjening på cafeteria mv. det er 

Vilhelmsborg. Rene vil fremlægge og præsentere regnskab 

december eller marts og senere ligge på hjemmesiden.  

 

Var der nok frivillige til mesterskabet, ja det går meget bedre, der 

var ingen der virkeligt blev ”tvungen” Så en god oplevelse. 

 

Eva spørger bredt ud om distriktsmesterskaberne skal fortsætte som 

nuværende.  

Det opleves som noget særligt og stort, at alle discipliner er samlet 

på samme sted. 

Det er en kæmpe oplevelse at ride på Vilhelmsborg, men måske skal 

klubberne spørges om det igen, og orienteres om økonomien bag. 

Skal det ligges ud til klubberne igen? 

Er det behov for at distriktsmesterskaberne i 2022 sættes i udbud 

eller først i 2023? Forsamling er enig om at mesterskaberne bliver på 

VB i 2022, men der laves forslag til udbud for 2023. Dette skal dog 

udbydes i sommeren 2022, så der er tid til at finde den endelige 

løsning for 2023 i god tid. 

Men der skal være en ramme og regnskab om det. Måske et godt 

punkt som skal gennemgås på et distriktsrådsmøde. Rene vil 

præsenterer det. 

 

 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
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4.  Nyt fra øvrige 
disciplinudvalg samt 
officials 
  

Ørsted vil her til mødet gerne fortælle om deres erfaring om 
voltigering og forhindrings bane konkurrencer. 
 
Før holdte Ørsted kun spring og dressur men grundet VM 
turneringen fik de øje for voltigeringen, kæphest og forhindrings 
baner 
 
Vedr. kæpheste; Kæmpe succes man fanger mange både ryttere 
men nu også med veninder. Det strømmede ind. God kreative 
indslag og udsmykkede ”ponyer” 
 
En far har nu lavet en forhindringsbane, hvilket hjælper på 
økonomien da man ikke skal ud og leje. 
 
Turneringen har trukket mange nye med. 
 
Eksempler på afvikling; 
Det er rimeligt simpel ingen officials,  
Fredag fra kl. 17-19 = ca. 70-80 starter, men der var efterspørgsel på 
flere 
Det tager mellem 14-23 sek. pr. deltager at gennemføre en klasse op 
til 60 cm.  
Ørsted fortæller at de har ride stævne denne weekend, hvor de så 
ligger et par kæpheste klasser sammen med. 
Gode ekstra og sjove klasser. 
 
En klasse har normalt et indskud på ca. 40-45 kr.  
 
Kæphest dressur = der er 3 specielle programmer 
Banen er 8x16 i mål 
 
Kæphest springning, sørg for små baner og sjov materiale, men man 
kan komme langt med de grønne mælkekasser ☺ 
 
 

Eva 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
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Voltigering; Alt fra skridt voltigering, til mere øvede. Der ligger video 
og øvelse på ride forbundets hjemmeside. Lidt udfordret af at der 
kun er 1 voltige dommer i hele Jylland  
 
Der er inspiration at hente, men opfordre til mere specifikke regler 
under hver disciplin, det kan være svært at finde rundt i.  
 
Man starter volteringe øvelser på jord, på bold, på træhest og til 
sidst hest. 
 
Forhindringsbanen er også på skridt niveau. 
 
Opfordring er at starte op nu, der er stor konkurrence lyst,  
Der er ens rosetter som pt. fås ved DRF, derudover gives der 
placerings sløjfer. 
 
Hvordan meldes der ud? 
Kæpheste stævne/klasser ligger på GO 
Facebook 
Skole regi 
Venner /veninder 
 
Ørsted havde sørges for udlån af kæphest. 
DRF udlåner materiale til forhindringsbane konkurrencer 
 
Spring kan købes på Panduro og så kan man selv male 
Ørsted har gode ideer og vil tage billeder, som vi andre kan bruge 
som inspiration. 
 
Start i det små, evt. til et julestævne 
Tag evt. forhindringerne med til et by arrangement, før havde vi 
ponyer med rundt i byen nu er en kæphestebane et hit. 
 
 
 
Nyt navn til breddeudvalget pr. 1/1-22; fra breddeaktivitet til Multi 
sport 
 
Nyt tiltage Årets official 
 
DRF arbejder videre med konceptet om at kåre Årets official, 
konkret hvordan osv. ved vi pt. ikke  
 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
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Der er nu kapacitet til, at vi igen kan tilbyde at en TD kan komme ud 
en dag i de klubber, som kun afvikler E og D stævner. Det er tænkt 
som hjælp og gensidig sparring  
Det vil være distriktet der tager kontakt til klubberne alt afhængig af 
ledige dage ift. andre stævner.  

5.  Nyt fra kursusudvalget: Tilbagemelding fra kurset d. 28/9 21 hvor der var oplæg fra en sport 

psykolog 

Niels Rossing, lavede et godt 3 timers oplæg om procesmål, 

mindfulness osv., der efterspørges mere om mindfulness. Dette vil 

kursusudvalget arbejde videre med. 

Husk Kursus stævne tilrettelæggelse lørdag d. 13. november 2021 

Kurset er fyldt op nu, men endnu et kursus vil muligvis blive udbudt i 

det nye år.  

 

Lizza 

6.  Sekretær/webmaster: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Udarbejdelse af årshjul med emner til fordybelse. 

Emnerne er;  

• 1. kvartal budget og regnskab gennemgang og fordybelse,  

valg til bestyrelsen, forberedelse til generalforsamlingen 

 

• 2. kvartal fordybelse omkring nyt fra og om kursus udvalget, 

hvilke ønsker og behov efterspørges, evt. skal der sendes et 

survey ud, er der ønsker eller forespørgsel på kurser og 

uddannelse efter generalforsamlingen 

 

• 3. kvartal fordybelse omkring nyt fra stævneudvalg evt. 

sende et survey ud omkring, hvilke ændringer og tiltag vi 

som distrikt kan understøtte og være opmærksom på, 

opsamling på distriktsmesterskabet 

 

Ditte og 
Eva 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk


DISTRIKT12 

         DANSK RIDE FORBUND  
                                   distrikt12-drf.dk 

 
 

10 
 

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

CVR: 33823096 
 

• 4. kvartal fordybelse omkring nyt fra disciplinudvalg,  

generelt nyt eks. ift. DRF og reglement osv. 

Årshjulet er lagt på hjemmesiden. 

Datoer for DB og DR 

DB; tirsdag d. 7. december vi starter kl. 18 i bestyrelsen og 
fortsætter med DR møde og jule arrangement obs. anden adresse 
 
DR; tirsdag d. 7. december kl. 19.00 = møde inkl. julefrokost, 
nærmere besked og tilmelding følger obs. anden adresse 
 
Der er mulighed for at få 2 personer gratis med, hvis flere vil 
deltage, er der en egen betaling på 100 kr. Tilmelding kommer 
snart 
 

 

 

7.  Eventuelt - Der er spørgsmål om certificering, Eva opfordre til at der 
tages kontakt til forbundet,   

- Er der muligheder for bevæg dig for livet pulje- søg pulje 
- Puljer er der §18 muligheder 
- Vi arbejdere videre med at få DRF adm. med på et 

distriktsrådsmøde, hvor vi sammen skal finde gode emner. 
 
Der efterspørges mulighed for wi-fi kode til møderne. Eva 
undersøger  

 

8.  Næste møde Tirsdag d. 7. december kl. 19.00, SOSU Østjylland, Høgevej 4, 
8600 Silkeborg  

Alle 

 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk

