
Rådsmåde d. 21 juni 2021
Tilstedet: ROR, SOLR, NYSK, MSR, ØSR

Afbud: DARK, STRØ, GGR, VAL, STVNS, HGRK

1. Velkomst v/formand Anni Busk samt nyt fra forbundet.
Dejligt at se jer alle og dejligt at vi endeligt kan mødes.

2. Nyt fra forbundet. 
Der sker en hel masse i rideforbundet – nedlukning/hjemsendelse pga Corona - og har måtte sige 
farvel til folk, men nu er administrationen tilbage i Brøndby. 

De nye ryttermærker er i gang og rideforbundet vil rigtig gerne komme ud i klubber og fortælle 
herom. 
ROR fortæller at de har har haft DRF ude flere gange for at fortælle om undervisningsformen, men 
rideforbundets system virker desværre ikke endnu, så derfor kan rytterrmærkeprøverne ikke tages 
online endnu.

Forbundet har lavet en ny cup - VM holdturnering - hvor de 20 bedste hold bliver inviteret til at ride 
til VM i Herning i 2022. Der kan ses meget mere på rideforbundet hjemmeside. 
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-turneringer/agria-og-drfs-vm-
holdturnering-herning-2022

Forbundet har også lavet en Distriktsmesterskabscup for Pony i spring. Kvalificerede til at deltage i 
Distriktsmesterskab Cuppen er nr. 1, 2 og 3 ved alle individuelle distriktsmesterskaber, der er 
afviklet inden Distriktsmesterskabs-Cup afvikles. 
https://rideforbund.dk/ridesport/mesterskaber-championater-
turneringer/turneringer/distriktsmesterskabscup

3. Orientering fra distriktsudvalg (stævne-, bredde- samt kursusudvalg) Bredde; Kursus; 
Vi har heldigvis ikke hørt om Herpes virus type 1 her på Sjælland, Mette Uldahl 
(veterinærkonsulent) i rideforbundet er god at tage fat i ang. dette, samt der står i det nye 
regelment at man skal kontakte Mette hvis man er en rideklub, og har smitsom sygdom.. 

Da der blev åbnet op for stævner igen fra regeringen, holdte DRF onlinemøder hvor 
stævnekoordinatorerne kunne deltage, så man kunne stille spørgsmål og få sidste opdatering . 
De fleste rideklubber har færre stævnestarter end før Corona, hvad er grundet til dette? Stævner er 
ikke blevet fordelt anderledes end det plejer. 

Distrikt 2 er stadig ude af stævnekoordineringens samarbejdet mellem D1,D3, D4 og D5.
D2 kan heller ikke være med i Sjællandsmesterskaberne, rytterne skal starte for en anden klub, i et 
af de andre distrikter på Sjælland. 

Rideklubben Epona – som i mange år, hørte til på Hjørnely - er desværre ophørt. 



Højelse cuppen har været godt besøgt i år, der har været en del flere tilmeldinger end de tidligere 
år. Så det er rigtig dejligt. 

Spring-  og dressurstævnet  på Stor Hestedag, ligger ikke i en rideklub som arrangør mere, da det 
længe har været et ønske fra SHD, selv at være arrangør. Som det ser ud nu, satses der på at 
arrangementet kan afholdes iht. Cowid-19 restriktioner.

Tak til Midtsjællands Rideklub, for at huse os denne aften.

Referent
Michelle

Efter selve rådsmødet, blev der fordelt D-stævner (klubstævner) for indendørssæssonen – 4+1 
kvartal 21/22.


