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Møde/Dato: Distriktsrådsmøde torsdag den 15. september 2022 kl. 19.30

Dragonstuen på Vilhelmsborg

Indkaldte: Distriktsbestyrelsen samt distriktsrådrepræsentanter fra alle klubber under Distrikt12

Afbud fra: Knud og Jesper fra bestyrelsen, DVRK, DRK, EDR, HIRI.

Referent: Rikke Højlund Eriksen

Pkt. Beskrivelse Diskussion, handling og beslutning Ansvar

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

distriktsrådsmøderne.

19 klubber ud af distriktets 46 klubber mødte ikke op eller havde

meldt afbud. Hvis man er forhindret så meld venligst afbud på

formand@distrikt12-drf.dk eller sekretaer@distrikt12-drf.dk

B. Valg af ordstyrer Bo “Tytten” Erichsen Alle

C. Godkendelse af seneste

referat

Sidste møde afholdt den 15. juni 2022 referat kan læses her:

DR-møde 15.06.2022 .docx (distrikt12-drf.dk)

Godkendt på mødet af det fremmødte klubber.

Alle

1. Nyt fra formanden:

DRF og DISU-info

Orientering fra DB møde

Første møde i den nye stævnestruktur gruppe er blevet afholdt

og er forløbet godt. Læs mere om projektet her.

DRF er i gang med reglementsændringerne til reglementerne for

2023. DRF er godt tilfredse med de input der er kommet.

DRF bestyrelsesreferat: opstramning ang. opførsel på

stævnepladsen. Læs referatet her.

Referat fra DRF-bestyrelse den 29.08.2022 findes her.

Referat fra Sportsudvalgets møde den 08.07.2022 findes her.

Næste møde er den 13.09.22.

Referat fra DISU mødet den 16.06.22 er endnu ikke kommet på

DRFs hjemmeside.

Næste møde 5. Oktober 2022.

Eva

2. Nyt fra

kassereren/økonomi:

Økonomisk status

Kassekladde fremvist med status pt.

Knud
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3. Nyt fra stævneudvalg: Stævne tilrettelæggelses retningslinjer for stævnesæsonen april

2023 - marts 2024:

● Ønske om at klubber der kun har mulighed for afvikling

stævner udendørs prioriteres i udendørs højsæsonen,

frem for klubber der også har mulighed for indendørs

● Ønske om fysisk fordelingsmøde frem for via mail, som

har været nødvendigt pga. Covid-19.

● Ønske om spring og dressur-dage  definere ved stævne

tilrettelægges mødet.

● Ønske om de klubber der er repræsenteret, få fortrinsret

frem for de klubber der ikke møder op til DR møder.

Kunne være et af flere udvælgelses parametrene.

● Kommentar ang reglen om ryttere der har redet x antal

% på c, ikke må ride på D-klasser, hvis der er C-stævne i

samme weekend. Reglen ønskes slettes, da OUT-reglen

udklasser de få ryttere der er tale om.

● Kommentar på reglen ang. udskrivelse af klasser på

C-niveau til D stævner, hvor der også afholdes C-stævne i

distriktet. Ønsker reglen slettet, da den virker overflødig.

Der er enighed om reglen slettes fra D12 stævne

bestemmelserne.

● Der er ønske om stævnesystemet udvikles, så ryttere der

er overkvalificeret ikke kan melde til start.

● “Er du klar til stævne?”- kursus ønskes, mere info om

reglementet , udelukkelse og tilladt udstyr. Kunne

udbydes evt. i klubberne. Evt kan distriktet være

behjælpelig med materialet.

● Spørgsmål til om trænerlicens er det stadig aktuelt, er

der ikke klarhed over. Sidste udmelding fra DRF er fra

dec. 2021 og kan læses her.

● Det præciseres at, det er stævnearrangøren der er

ansvarlig for det kun er de inviterede klubber der starter

ved E-klasser ved D-stævner. Der må inviteres 5 klubber

udover værtsklubben og disse skal fremgå af

propsionerne.

● Undren over der arrangeres stævner på hverdage, i

skolebørns skoletid. Dette er en beslutning DRF har

truffet. Man kan henstille til arrangører ikke at lægge

Helle

Jesper

René

Eva

Rikke
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stævner i skoletiden for skolebørn.  Og at forældre tager

ansvar for hvad deres børn skal deltage i.

Distriktsmesterskab 2023 dressur og spring:

● Ingen klubber har reageret på D12 mesterskabet som var

i udbud inden for tidsfristen. Efter datolinje bød DDHS

ind, men ingen respons på opfølgende mail.

Stævneudvalget fortsætter derfor D12 mesterskabet.

Dog med det forbehold, at der laves over en 3 årige

periode og at stævneudvalget kan flytte til en anden

matrikel, hvis et bedre tilbud byder sig.

● Opfordring til at “folk” bakker op om at være frivillig

hjælpere til dette mesterskab. Klubberne opfordre

klubbens ryttere til, at prioritere distriktsmesterskabet.

● Distriktet kan reklamere mere retur for klubberne der fx

vinder.

● Der udvises forståelse for, at mesterskabet koster penge

og ikke nødvendigvis giver overskud.

● Ønske om mere info fra distriktet side ang. frivillige

opgaver som  hjælper, samt beskrivelser af opgaverne.

Forslag om hjælper tøj, afslag i stævneboks mm.

● Forslag om forarbejde i forbindelse med C stævner op til,

hvor der reklameres for D12 mesterskabet.

● Forslag om, dressurholdklasserne spredes over flere svh.

Der er både meninger for og imod. Men der er ønsker

om at de små klubber også kan være med. Muligvis også

større spredning i pony dressur kunne være en fordel.

RL og RHE går i tænkeboks.

TD ordning i D12

● Den pt TD ordning hvor alle klubber afregnes 1000kr for

en TD pr dag / 750kr for en TD under 5 timer, er med

tidernes prisstigninger ret stramt og giver pt underskud.

Der varsles derfor om mulig prisstigning.

Klubberne er generelt tilfreds med ordningen og

forudsigeligheden mht pris for TD.
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4. Nyt fra øvrige

disciplinudvalg samt

officials

Der mindes om klubkæpheste cuppen der kører pt. Så der kan
samles point til mesterskabet.

Muligvis fælles distriktsmesterskab i D12, D11/13 og D12 i
Military og Distance for at få starter nok. Dette drøftes mellem
distrikterne.

Eva

5. Nyt fra kursusudvalget: Stævnetilrettelæggelse kurset den 10. september 2022 er

desværre blevet aflyst pga for få tilmeldinger. Dette er ærgerligt,

da det var et stort ønske fra klubberne.

Sportspsykologi er det næste kursus, så det opfordres til

klubberne reklamere for det hjemme i klubberne. Læs mere her.

Der er blevet afviklet talentkursus i spring og dressur i 2022.

Disse kurser har været en succes for de deltagende ryttere.

Lizza

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. 19:00, Julearrangement -  sted bliver
oplyst senere.

Distriktsbestyrelsesmøder;
1. juni 2022 kl. 18.00
1. september 2022 kl. 18.00 ændret til uge 38.
1. december 2022 kl. 18.00

Rikke

Eva

7. Eventuelt Intet

8. Næste møde Mandag den 12. december 2022 kl. 19.00

Adresse udmeldes når passende sted er fundet og vil fremgå af

kommende mødeindkaldelse, samt oplyses på vores SoMe.

Alle
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