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Møde/Dato: 
 

Distriktsrådsmøde tirsdag d. 1. marts 2022 kl. 19.30 samt valg til bestyrelsen 
Dragonstuen på Vilhelmsborg 

Indkaldte: Distriktsbestyrelsen samt distriktsrådsrepræsentanter fra alle klubber under Distrikt12 

Afbud fra: Helle Knop, KARR, SAK, ØRSR 

Referent: Ditte Bach Sørensen referat er indskrevet med RØDT  

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, handling og beslutning 

 
Ansvar 

A.  Fremmødte klubber HUSK - alle klubber er forpligtiget til at møde til 
distriktsrådsmøderne.  
Afbud bedes sendes til formand@distrikt12-drf.dk 

 

B.  Valg af ordstyrer Tytten Alle 

C.  Godkendelse af 
seneste referat 

Ingen referat fra julemødet.  Alle 

Valg  Valg til bestyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat 

På valg er følgende 

Eva Iversholt – ønsker genvalg 

Rene’ Lyngø – ønsker genvalg  

Helle Knop – ønsker genvalg  

Ditte Bach Sørensen ønsker at trække sig grundet arbejdspres, er 

egentlig først på valg i 2023.- så ledig post  

 

Bestyrelsen foreslår Rikke Højlund Eriksen. Tørring Rideklub 

Alle blev genvalgte, og Rikke ønskes velkommen i bestyrelsen 

Alle  

1.  Nyt fra formanden  

DRF og DISU-info 

Orientering fra DB 

møde 

 

 

 

▪ Nyt fra arbejdsgruppen 
▪ Opfølgning på det oplæg som vi til Julemødet ønskede at 

STE og AAR skulle skrive i forbindelse med stævnstruktur. 
 
Referat fra DRF-bestyrelse findes her: 
https://rideforbund.dk/drf/bestyrelse/bestyrelsesm%C3%B8der 
 
Referat fra Afd. Sport findes her: 
https://rideforbund.dk/drf/udvalg/sportsudvalget 
 
Referat fra DISU findes her: https://rideforbund.dk/drf/om-
drf/distriktsudvalget-disu 
 

Eva 
 
 
 
 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
https://rideforbund.dk/drf/bestyrelse/bestyrelsesm%C3%B8der
https://rideforbund.dk/drf/udvalg/sportsudvalget
https://rideforbund.dk/drf/om-drf/distriktsudvalget-disu
https://rideforbund.dk/drf/om-drf/distriktsudvalget-disu
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Referat 

 
Nyt fra arbejdsgruppen  
Der refereres til skrivet, der er sendt til formændene i distriktet, 
samt at der er et ønske om at 4 punkter bliver yderligere 
gennemgået. 
 
Pkt. 9  
I samarbejdet med distrikterne varetager DRF’s administration følgende 
opgaver og ansvar:  
• DRF’s administration forestår distrikternes opkrævning af kontingent fra 

distriktets klubber. Opkrævningen foretages sammen opkrævning af 

kontingentet til DRF, og opkrævningen udspecificeres således klubberne 

kan se hvilke beløb der går til henholdsvis distrikt og til DRF.    

Er der opbakning i DISU til at DRF’s administration skal forestå opkrævning 
af klubbernes kontingent til distrikterne?  

 

Der er ønske om, at der er stor tydelighed omkring, hvad der betales 
for. Der må ikke være yderligere gebyrer på og man vil være sikker 
på at pengene kommer til klubberne. 
 
Ingen ensartede kontingenter pt. men måske på den lange bane. 
 
Der er store forskelle på, hvad de forskellige distrikter gør, og hvor 
ofte der sendes regninger ud.  
For nogle klubber vil det være nemmere hvis DRF andre lige meget. 
 
Rene Lyngø gjorde opmærksom på, at DRF havde sagt at det ville 
betyde yderligere økonomiske konsekvenser og derfor en mulig 
fordyring for DRF. 
 
D 12 ønsker fortsat selv at sende opkrævning ud og derfor 
fortsætte uændret. 
 
Pkt. 10 
I samarbejdet med distrikterne varetager DRF’s administration følgende 
opgaver og ansvar:  
• DRF’s administration forestår afregning af godtgørelse 

(kørselsgodtgørelse og honorar) til TD’ere jf. DRF’s Fælles 
Bestemmelser.  

Er der opbakning i DISU til at DRF’s administration varetager denne opgave?  

  

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
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*Arbejdsgruppen ønsker at drøfte med DISU, om hvor vidt der er interesse 
for at DRF også tildeler TD’ere til C-stævner? 

 
Afregning og godtgørelse, skal DRF også overtage denne opgave? 
 
Igen hvorfor og hvad er årsagen, der ytres at det er DRF’s ønske om 
en ensretning. 
 
Flytter man ikke opgaverne fra de frivillige til nogle, der skal have 
løn?  
Hvad skal det koste gebyrmæssigt.  
 
Ingen endelig beslutning. 
 
 
Pkt. 11.  
I samarbejdet med distrikterne varetager DRF’s administration følgende 
opgaver og ansvar:  

• DRF samarbejder med distrikterne om udvikling og afvikling af 
officialkurser.  

• DRF afholder alle omkostninger i forbindelse med udvikling og afvikling af 
officielle officialkurser.  

• DRF’s administration varetager udbetaling af tilskud til officials der 
deltager i officialskurser.  
 
Er der opbakning i DISU til at DRF’s administration varetager disse 
opgaver? 

 
 
Skal man køre laveste fælles nævner eller højeste? Vi håber man 
skeler til D 12. 
 
Distrikt 12 kører faktisk godt og vi er stolte det. 
 
Officialskurser skal udbydes af Ride forbundet, i samarbejde med 
klubberne. 
 
Pkt. 12 
I samarbejdet med distrikterne varetager DRF’s administration følgende 
opgaver og ansvar:  
• DRF’s administration varetager, i samarbejde med Equipe, den løbende 

visning af det enkelte distrikts ranglisteplaceringer på rideforbund.dk 

under det enkelte distrikt.  

Er der interesse i DISU for og opbakning til, at DRF’s administration 
varetager denne opgave?  

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
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Såfremt der er opbakning til denne opgave, er det arbejdsgruppen holdning 

at der i regi af DISU skal udarbejdes en fælles retningslinje for ranglister for 

alle distrikter.  

  

Obs. Kræver IT-mæssig udvikling (est. kr. 50-60.000) som prioriteres af 

DRF. 

Det giver mening at det fortsat laves lokalt i klubberne  
 
Eva gennemgik de andre punkter som orientering. 
  
Det er gået rigtig godt at få koordineret stævnerne I Jylland og på 
Fyn. Der er måske max. 2 C –stævner, der kommer til at ligge lidt tæt 
på hinanden. 
Der er aftalt at der skal være min. 75 km mellem klubberne, og hvis 
ikke skal distrikterne tale sammen. 
 
Konklusion; Der er møde i DISU dagen efter 
repræsentantskabsmødet, hvor pkt. 14 er følgende;  
 
Såfremt der er opbakning i DISU til, at DRF’s administration skal varetage 
opgaverne drøftet i pkt. 9, pkt. 10 og pkt. 11, forestiller arbejdsgruppen sig, at 
det aftales nærmere hvor stor en andel af distriktskontingentet der skal 
allokeres til de specifikke indsatser. Ligeledes forestiller arbejdsgruppen sig, 
at der endvidere aftales, hvor stor en andel af distriktskontingentet der 
tilfalder DRF som et administrationsbidrag, der delvist skal dække 
omkostninger til en ny medarbejder, som skal varetage samarbejdet med 
distrikterne og løfte de beskrevne opgaver.   
 
Alle de forslag der ligger er fint som kvalitets sikring og kvalitets 
øgning, hvorfor så hård en centralisering? kan man skele til andre 
forbund? 
 
 
 
Skriv fra AAR og STEV ift. ændring af stævnestruktur, der var fine 
kommentarer fra de andre i DISU med udsagnet om det kan kun gå 
for langsomt. Det er et godt arbejdspapir at skrive videre ud fra. 
 
Aftalen fra DISU er, at det skal videre til DRF’s bestyrelse. 
Der forventes om at der nedsættes en arbejdsgruppe. Gruppen skal 
være bred repræsenteret både mindre klubber og ryttere der rider 
på forskellige niveauer. 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
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Ikke så længe til at der er repræsentants møde.  
Der vil blive et on line møde hvor kandidaterne kan præsenterer sig 
selv der er to forslag 14/3 og 23/3 
Det bliver d. 23/3 tidsrummet kl.19.30-20.30 
 Eva sender en indkaldelse. 
 
Dolmer Rideklub og Mols Rideklub er udmeldte, men i stedet kan vi 
sige velkommen til Danish Derby (officiel fra 2. april efter 
repræsentants skabsmødet) 
 
 
 

2.  Nyt fra 

kassereren/økonomi: 

Referat  

Regnskab 2021   
Budget 2022 
 
Knud gennemgik regnskab 2022 
 
Grundet Corona har vi ikke betalt så meget i lokale booking på 
Vilhelmsborg og derudover har vi ikke kunne afholde 
talentsamlinger.  
 
Er der spørgsmål til regnskabet inden det godkendes, nej godkendt. 
 
 
Budget 2022 
Distrikt 12 har et godt overskud igen i år. 
 
 
For at alle får del af re- investeringer, besluttes at der kan være 
endnu et kontingent fri år, altså uanset om man holder stævner 
eller ej. Godkendt 
 
Samt ingen betaling til klubstævne (de 100 kr. pr. stævne) 
Godkendt 
 
Vi beslutter, at der indkøbes en kæpheste bane pris ca. 15.000 kr. 
som klubberne kan låne. Godkendt  
 

Knud 

3.  Nyt fra stævneudvalg: 
 
Referat 

 
 
Eva viser en oversigt sådan, at man kan se hvor mange sammenfald 
der er ift. D- stævner, særlig maj og september er udfordret. 
 

 
Jesper 
Helle 
René 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
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Der er forslag om, at man til næste år kan starte med at søge 2 
stævner til en start og så fylde op efterfølgende. Nogle søge 1-2 andre 
8 stævner. 
 
Obs at nogle kun kan holde udendørs stævner, hvordan tilgodeses 
det? 
Men ellers en god løsning med at der kan søges 2 som start. 
 
Eva vil bede stævne arrangørerne om en beskrivelse af; bane 
faciliteter, lokale faciliteter ift. kurser, størrelse af ridehal og andet 
data. Om man både kan holde indendørs og udendørs, altså noget 
faktuelt om klubberne. 
 
Stævneplanlægningen er ikke endelig godkendt, der er 3 stævne 
arrangører i klemme.  
 
Der er bred forslag om, at en konsekvens er at håndhæve det, som vi 
starter alle møderne med, nemlig at der er mødepligt til møderne for 
at man kan få tildelt stævnerne.  
Vi er dog usikre på, hvor hvilke konsekvens vi egentlig kan være/have 
hjemmel for.  
 
Stævnerne i april må ligges fast, stævne sæsonen skal i gang. 
 
Traditionsstævner må også gerne udfordres, man kan skrive i 
bemærkninger hvilke er vigtigst. Dvs. en klub ikke kan bede om eks. 3 
traditions stævner. 
Efter en kort pause og hvor nogle klubber udviste fleksibilitet hjalp 
det lidt. Der sendes ny oversigt og den kan anses som godkendt. 
 
Husk at udskrive en MB og en MA til pony C- stævner, men obs. at 
banedesignerne kan leve op til det.  
 
Nyt forslag om Equipe, kursus   skal det være fysisk kursus eller on line 
hvor man kunne sidde selv ”derhjemme” med egen PC 
 
Måske en kombination af både et fysisk og et fiktiv stævne via egen 
pc. 
 
Fysisk = god ide’ med en stor skærm foran sig, der virker bedst.  
 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
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Forslag om workshop om, hvordan vi får mest ud af stævnerne altså 
bedre økonomi ift. officials tilbagemelding og hvilke klasser/metoder  
der udskrives. 
 
 
 

4.  Nyt fra øvrige 
disciplinudvalg samt 
officials 
 
 
 
Referat 
  

▪ Finaler i Multisport Cups afvikles d. 11/6 2022 på 

Vilhelmsborg. 

▪ Der mangler stævner til afholdelse af distance, voltigering og 

military VM-turnering. 

Der har været lavet et webinar om VM-turnering i forhindringsbane 

og kæphest, der blev efterfølgende ændret lidt i reglerne for 

optjening af VM-point. Reglerne kan ses her, under ”Bestemmelser 

2021/2022”: https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-

championater-turneringer/agria-og-drfs-vm-holdturnering-herning-

2022/til-st%c3%a6vnedeltagere 

Der har været efterlysning af distance, voltigering og military VM-

turnering. Der kan skrives direkte til ride forbundet 

VM2022@rideforbund.dk. Se de planlagte stævner her, under 

”Oversigt over kvalifikationsstævner” 

https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-

turneringer/agria-og-drfs-vm-holdturnering-herning-2022/til-

st%c3%a6vnedeltagere 

 

 

Eva 

5.  Nyt fra 
kursusudvalget: 
 
Referat 

 

 

Banedesigner kursus i december, sammen med Silkeborg Rideklub, 

gode tilbagemeldinger, så stor opbakning også fra andre distrikter, 

der var kun få fra eget distrikt. Men fint det blev afviklet. 

Stævnetilrettelæggelses kursus sidste år, dette gentages igen i 2022 

Intro til sport psykologi, dette er der spurgt ind til, særligt 

opfølgning, dette arbejdes der videre på. 

Lizza 

http://www.distrikt12-drf.dk/
mailto:formand@distrikt12-drf.dk
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/agria-og-drfs-vm-holdturnering-herning-2022/til-st%c3%a6vnedeltagere
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/agria-og-drfs-vm-holdturnering-herning-2022/til-st%c3%a6vnedeltagere
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/agria-og-drfs-vm-holdturnering-herning-2022/til-st%c3%a6vnedeltagere
mailto:VM2022@rideforbund.dk
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/agria-og-drfs-vm-holdturnering-herning-2022/til-st%c3%a6vnedeltagere
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/agria-og-drfs-vm-holdturnering-herning-2022/til-st%c3%a6vnedeltagere
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/agria-og-drfs-vm-holdturnering-herning-2022/til-st%c3%a6vnedeltagere


DISTRIKT12 

         DANSK RIDE FORBUND  
                                   distrikt12-drf.dk 

 
 

8 
 

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

CVR: 33823096 
 

 

Hvordan laver man en OL hest, Carina Cassøe Kruth vil blive spurgt 

om et sådan foredrag. 

Talent samling aflyst 2 år i træk. Men nu lysner det …… 

Frank Kejlberg har sagt nej tak til at fortsætte talent samlingerne, 

derfor mangler vi en til at overtage i 2022. 

I 2023 skal opgave med talent samlingen i udbud i alle klubber. 

Kursusudvalget arbejder i øjeblikket på, om der også kan udbydes 

talentsamling i military, hvorfor kursusudvalget er udvidet med 

Marlene Schelander Pedersen fra Kallehavegård. 

 

6.  Sekretær/webmaster: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Datoer for DB og DR 

Distriktsrådsmøder på Vilhelmsborg (julefrokost dog et andet sted) 
1. marts 2022 kl. 19.30 
15. juni 2022 kl. 19.30 
15. september 2002 kl. 19.30 
12. december 2022 kl. 19 = Jule arrangement  
 
 
Distriktsbestyrelsesmøder; 
9. februar 2022 kl. 18.00 = rykket til d. 24. februar grundet COVID 
1. juni 2022 kl. 18.00 =  
1. september 2022 kl. 18.00 = 
1. december 2022 kl. 18.00 = 

 
 

God tilbagemelding ift. lokaler og mad til julemødet. 

Ditte og 
Eva 

7.  Eventuelt Syddjurs; Der vil være et intro ridt på 10 km. ift. distanceridt, med 
opbakning fra DRF. Er der tilslutning og opbakning ift. klubberne?  
Vi vil gerne hjælpe nogle nye i gang, Syddjurs vil lave nogle Flyers 
til næste gang, mere så det kommer med ud i klubberne  
God ide’ med Flyers, så de kan komme med ud i klubberne. 
Eva vil hjælpe med at sende til klubberne. 
 
Henny spørger ind til om klubberne er obs. på voltigering. 
 

 

8.  Næste møde Onsdag d. 15. juni 2022 kl. 19.30 på Vilhelmsborg Alle 

 

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

