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distrikt12-drf.dk

Møde/Dato: Distriktsrådsmøde onsdag d. 15. juni 2022 kl. 19.30

Dragonstuen på Vilhelmsborg

Indkaldte: Distriktsbestyrelsen samt distriktsrådrepræsentanter fra alle klubber under Distrikt12

Afbud fra: DDHS, KAVI, RORK, SIR, SKÅR, STE, THOR, ØRSR. Afbud fra distriktsbestyrelsen: Helle

Referent: Rikke Højlund Eriksen

Pkt. Beskrivelse Diskussion, handling og beslutning Ansvar

A. Fremmødte klubber HUSK - alle klubber er forpligtetet til at møde til

distriktsrådsmøderne.

B. Valg af ordstyrer Tytten Alle

C. Godkendelse af

seneste referat

Sidste møde afholdt den 1. marts 2022 referat kan læses her:

DR-moede-referat-1.-marts-2022-final.pdf (distrikt12-drf.dk)

Alle

1. Nyt fra formanden

DRF og DISU-info

Orientering fra DB

møde

Næste DISU møde er først den 16/6-2022, derfor intet nyt at

berette. D12 vil tage punktet ang. opvarmning af hest og pony

samtidig med til mødet, for ensartet håndhævelsen i de forskellige

distrikter.

Stævnestruktur bliver opgraderet af en arbejdsgruppe. Klubberne vil

blive hørt gennem DR.

Forslag til reglementsændringer er ved tiden, hvis der ønskes

ændringer så send den ind via DRF’s hjemmeside.

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/udvalg/distriktsudvalget-disu

Eva

2. Nyt fra

kassereren/økonomi:

Økonomisk status er at det ser meget fornuftigt ud generelt. Knud
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Oversigt over det foreløbige regnskabet for distriktsmesterskaber

fremlagt. Distriktsmesterskabet 2022 har givet et underskud på

46.650 kr.

D12 er gået 381 medlemmer ned siden sidste år.

3. Nyt fra stævneudvalg: Efter Distriktsmesterskabet er der sendt en spørgeundersøgelse ud.

Resultat fremlagt.

Hvordan skal det udbydes distriktsmesterskaberne i 2023?

Dialog om distriktet skal fortsætte med at afholde

distriktsmesterskaberne eller om det skal ud i klubberne. Ved

afstemning tilkendegav de repræsenterede klubber, 7 for distriktet

fortsatte afviklingen , 7 for det udbydes til klubberne, resten stemte

blank. Konklusion er det udbydes til klubberne. Hvis ikke alle

mesterskaber bliver afsat, fortsætter det som hidtil med distrikter

afvikler mesterskabet.

Deadline inden næste DB-møde, senest 22. august 2022.

Retningslinjer / minimumskrav er udarbejdet af D12 stævneudvalg

og sendes efter DR-mødet ud til klubberne.

Tidligere har D12 givet underskudsgaranti i mesterskaberne.

Der var kommentarer på at der kunne findes flere penge, hvis der

kører opvarmningsklasser samt overskuddet i cafeteriet, hvis det

afvikles uden for Vilhelmsborg alternativet er en klub melder sig til

at arrangere opvarmnings klasser i dressur på øst anlægget.

Reglementet fra 2022 er fra rideforbundet blevet ændret, ift.

distriktsmesterskaber og dette har også haft indflydelse på dette års

deltagerantallet. Der er ikke længere kvalifikationskrav for deltagelse

men fortsat udelukkelseskriterier.

Forslag om at den weekend der afvikles distriktsmesterskabet lukkes

for andre C og D stævner i D12, for at støtte op om deltagelse samt

invitere klubberne til at hjælpe med afviklingen.

Kirstinelund Sportsrideklub tilbyder at lægge faciliteter til

mesterskabet imod de får indtægten på cafeteriet.

Helle

Jesper

René

Eva

Rikke
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Foreslog om D mesterskab og C mesterskab skiftevis hvert andet år.

Forslag om distriktsmesterskaber skal laves som et samarbejde

mellem D14, D 11/13 og D12. Dette møder dog betænkelighed ang.

om den almene rytter vil køre på tværs af distrikterne.

4. Nyt fra øvrige

disciplinudvalg samt

officials

Mesterskab i distance afholdes hos SDS d.25/6.

Mesterskab i military afholdes hos KIRK d. 24-26/6.

Finaler for DRF´s multisport cups afholdes på Vilhelmsborg d. 11/6

VM holdturnering, holdene er ikke indelt i hvilket distrikt de kommer
fra, men der er vist mindst 2-3 hold som er fra D12 som skal med til
VM i Herning

Elevskole cup: der er stadig 2 hold med videre i runde 2 (HARK og
SABR)

Nye cups i multi på vej. Både for kæphest og pony games.

Eva

5. Nyt fra

kursusudvalget:

Talentudvikling projekter er opstarter med sportspsykologi v/

mentaltræner Niels Rossing maj og spring delen v/ Jimmie T

Sørensen i juni. Hvilket der har været stor tilfredshed med fra

deltagerne. Dressur delen v/ Søren Vallentin afvikles i efteråret

2022.

Der udbydes stævne tilrettelæggelse kursus lørdag den 10.

september på Vilhelmsborg. Dette er gratis for alle medlemmer i

D12.

Der udbydes yderligere et opfølgende kursus i Sportspsykologi

tirsdag den 27. september 2022.

Og der arbejdes på en temaaften om: Hvordan laver man en

OL-hest.

Der efterspørges efter et kursus i Equipe. Dette undersøges

nærmere.

Lizza
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6. Sekretær/webmaster: Datoer for DB og DR

Distriktsrådsmøder på Vilhelmsborg (julefrokost dog et andet sted)
15. september 2002 kl. 19.30
12. december 2022 kl. 19 = Jule arrangement

Distriktsbestyrelsesmøder;
1. juni 2022 kl. 18.00
1. september 2022 kl. 18.00
1. december 2022 kl. 18.00

Rikke

Eva

7. Eventuelt Ønske om stævne tilrettelæggelses retningslinjer for næste år som

punkt på dagsordenen til næste møde.

8. Næste møde Torsdag d. 15. september 2022 kl. 19.30 på Vilhelmsborg Alle
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