
Kære Rideklubber i Distrikt 3 

Rådsmøde den 25. oktober 2021, hos Solrød Rideklub.

Deltaget: HIRK, MSR, NSRK, STRÅ, ROR, SOLR, RKV samt ØSR
Afbud: DARK, RVV, SRK samt HGRK
Uden afbud: FØLR, GGS, HVL, KAR, RKS, RFH samt VAL

Dagsorden:

1. Velkomst v/formand Anni Busk

2. Velkommen til direktør Morten Schram Rodtwitt,  Klub- & Sportschef
Anne Silfwander og udviklingskonsulent Karoline Kjemstrup fra DRF.

- Morten og Anne vil fortælle om seneste nyt fra Forbundet – hvad rører sig i DRF og hvor 
skal vi hen?

- Morten præsenterede sig selv, og fortalte lidt om udviklingen i forbundet. Fokus på 
Ryttermærker, voksenundervisning, kæpheste, certificeringsordning m.v.
Nyt gratis sikkerhedskursus.
Tager hånd om Nationalparker med vilde dyr via dialog med myndighederne og relevante 
instanser. 
DIFs genstartspulje eksisterer stadig (25. okt) forlænget.

D3 = 13 stævneklubber (ud af 19 klubber + 1 stævnearrangør)

- Karoline vil fortælle om ”rekruttering og (gen)aktivering af voksne” med det formål at 
støtte klubberne i at udvikle og udbyde aktiviteter målrettet voksne ryttere.
Hvis klubberne udbyder aktiviteter til voksne ryttere, giver det mulighed for at:

 Øge aktiviteten i rideklubben
 Få flere frivillige til stævner og andre arrangementer
 Øge medlemstallet

- Hvis man har været rytter som barn/ung, er stoppet, har stiftet famle, men nu gerne
vi ride igen. Hvordan gør klubberne det?
Karoline vil rigtig gerne komme ud til klubben, og skræddersy et koncept til den 
enkelte klub, der passer til hvad klubben kan tilbyde.
Roskilde har udfordringer og ventelister på voksenridning – Karoline opfordre til at 
klubben ringer til hende, så de sammen kan kigge på det.
Strålen har taget tilløb til at få hjælp, men det druknede i coronaen, så vil gerne prøve
igen.

ROR efterlyser kurser for hjælpertrænere. Forbundet er i gang med dette tiltag.



- Anne fortæller at GO virker igen. Equipe kører godt, noget er 
forsvundet, men det kommer igen.
Papirløs køre derud af, bliver ikke et krav foreløbigt. 
Anne beder alle klubberne kigge på bestyrelsessammensætningen på GO, og evt. få 
rettet, så der står de rigtige bestyrelsesmedlemmer.
Der kigges på stævnestrukturen på D-niveau, udelukkelses kriterierne. I Dressur.
Stævnekalender – B stævner er under planlægning. Efter den 01.12 afholder 
Forbundet Teams møder om de nye reglementer.
Distriktsmesterskaberne fra 2022 SKAL afholdes efter fællesbestemmelser og 
diciplinreglementet.

- Jeanett spørg om forbundet vil gå ind i en sag omkring krav til møddingen – bla. I 
Roskilde og Stevns kommune. Morten vil gerne vide mere og se hvad de kan gøre.

- ROR er i fuld gang med ryttermærker. ØSR vil gerne have besøg af Karoline og 
komme i gang.

Efter 5 min. pause lavede vi en præsentationsrunde – først bestyrelsen, så klubberne. 
SOLR fortalte lidt om klubbens kapacitet, og deres store nyligt afholdte stævner.
HIRK indviet nyt ridehus. Prøver at styrke elevskolen efter corona.
ROR lige afholdt 100 års jubilæum reception.
ØSR distriktets springklub. Afholder DISM.
Katrine springdommer, bane designer og stildommer.
MSR Lidt stævner på C,D og E niveau
NSRK ca 4 stævner om året
RKV Ny stald lige om lidt – udfordret på stævner det næste stykke tid.
STRÅ paraolympic 
Marianne dressurdommer

3. Økonomi v/kasserer Pia Førgaard

4. Orientering fra distriktsudvalg (stævne- samt kursusudvalg)

- Der skal søges C-stævner midt nov. D-stævner sidst nov. Midt jan stævnefordelingsmøde 
med  D stævner. Her fordeles mesterskaber og cups. 

- Der spørges ind til koordineringen med D2

- Distriktet stiller op til spørgerunde, stævne regler; ”er mine sporer for lange” osv.
STRÅ vil gerne have møde. ØSR i spring. MSR dressur.

- Championatsliste duer ikke, der skal nok blive kigget på det, man skal bare sørge for at 
sende mail. Der kigges på løsning til 2022. Vores system og Equipe kan ikke arbejde 
sammen. (Marianne rivier vil gerne hjælpe)

- Kurser ved Michelle…..Trailerkørsel (26. jan) + udelukkelse af konsum (1. nov), opslag på 
FB.
Forslag: Medicinhåndteringskursus + Førstehjælpskursus + brug af sociale medier (Linda 
MSR)



5. Klubbernes 5 minutter

- Militarydommer Hanne Wind Ramsgaard, præsenteret sig selv. Vil gerne lave aktiviteter 
ude i klubberne på begynder niveau.

Referant

Anni Busk Sørensen


