
Referat af Råds- / D- stævnefordelingsmøde den 21. juni 2022 i Roskilde 
Rideklub.

Til stede: ROR, HEP, RVV, SOLR, ØSR, MSR, NSRK, STRÅ
Bestyrelsen: Anni, Katrine og Pernille.

Dagsorden:

1. Velkomst v/formand Anni Busk

2. Nyt fra forbundet
- Anni og Bibi har lige været afsted til DISU møde (Distriktsudvalgsmøde). Her blev der talt 
om den nye forretningsorden for distrikterne, som snart er klar.
En ny arbejdsgruppe med fokus på udarbejdelse af oplæg til en ny stævnestruktur, er blevet
nedsat af DRF.
Information om ny uddannelsesstruktur.

3. Økonomi v/kasserer Pia Førgaard
- Økonomi er som forventet.
- kontingentopkrævning er udsent til klubberne.
- Rådet besluttede at bruge penge på opbevaring af tidstagningsanlæg, da Karina gerne vil stå 

for udlejning og vedligeholdelse, men ikke har pladsen. Derfor lejes et lille rum til kr. 125,- 
pr. måned til formålet.

- Der er blevet forespurgt om distriktet giver tilskud til hold, der er kvalificeret til finalen i DRFs 
elevskole Cup. Rådet blev enige om tilskud på kr. 600,- pr. hold. (som andre tilskud kan dette
søges, efter holdet har været afsted)

4. Orientering fra distriktsudvalg (stævne- samt kursusudvalg)
Stævneudvalget;
- Informere om at D2 igen er med i stævnekoordineringssarbejdet i D1-5, samt SJM.
- Informere om at der strammes op på stævne fordelings reglerne – disse bliver beskrevet 
på D1-5S hjemmeside https://staevnekalendersjaelland.dk
- Grundet ny dato (Januar måned) for stævnefordelingsmøde i D1-5, bliver 
ansøgningsdatoen i distriktet ændret (mere herom snarest).
- Stævnefordelings gruppen drøfter, om der skal være et antal stævner, pr. klub, pr. år.
- Der blev talt lidt om økonomien i stævner og officials. Drøftede kort om man skulle – som 
andre distrikter – betale en fast pris til distriktet for TD, til C-stævner , for så at distriktet 
stod for afbetaling af disse. Så kommer ingen klubber til at mærke om TD'en kommer lang 
vejs fra eller ikke.
- Fortæller at det i år, har været særlig svært at finde stildommere til distriktets stilcups. 
Måtte skrive ud til alle beriderne, flere svarede ikke. Mange svarede tilbage at de selv skulle
til stævne eller skulle hjælpe deres elever. Administrationen er kontaktet, for at kunne finde
en løsning på dette problem – de vil kigge på om de ældste beridere elever kunne kobles på
denne opgave. Ellers må vi overveje om cups skal forsætte.
- Samtidig overvejes det også om vi skal prøve igen med stil cup'en for hest, grundet for få 
starter. I hvert fald skal vi se på budgettet.

https://staevnekalendersjaelland.dk/


- Højelse Hesteklinik dressur cup er der god tilslutning til.

- Der opfordres kraftigt til at klubberne, opdeler opvarmningsbanen som skrevet i 
fællesbestemmelser paragraf  81.3.2 ”Det skal af sikkerhedsmæssige årsager undgås, at 
ponyer og heste er på opvarmningsbanen samtidig.”

- STRÅ ønsker en pulje til uddannelse af officials (Strå laver et forslag til bestyrelsen)
- Klubberne ønsker flere banedesignere.
- MSR ønsker det kun er klubben der kan søge tilskud til hold, hos distriktet.
- STRÅ syntes det er et problem at når man afholder et C-stævne med D-klasser, kan der 
ikke søges direkte på D-klasserne.
- ØSR spørg ind til en spring cup – ØSR kommer med et udkast.

Kursusudvalget;
- Stor tilslutning til foredrag af Mette fra Politiet, ang. transport af heste.
- Informere om at der findes et online sikkerhedskursus på DRFs hjemmeside 
https://rideforbund.dk/rideklub-elevskole/2-klubudvikling/st%C3%A6rkt-og-sikkert-
klubliv/drf-sikkerhedskursus
- På tegnebrættet er et foredrag med Jørgen Kold fra Seges samt et førstehjælpskursus.
- Den 24. august er der ved at blive arrangeret en informativ eftermiddag/aften i Solrød 
rideklub, hvor flere TD'ere vil kunne svaret på spørgsmål om alt fra Udstyrskontrol, ude på 
stævnepladsen, til specifikke reglements regler. Mere info kommer snarest.

5. Klubbernes 5 minutter
- MSR fortæller om netværkssamarbejdet i Lejre kommune, mellem rideklubber og heste 
steder, foranlediget af DRF.
- STRÅ fortalte om http://ideerforlivet-fonden.dk/ 
- ROR er kvalificeret til finalen i DRFs elevskolecup til august.
- MSR ønsker info pr. mail og ikke kun på FB, da opslag hurtigt forsvinder i mængden, så 
undertegnet lovede at gøre en indsats. Så HUSK at melde bestyrelses/kontaktpersons 
ændringer til DRF Go samt distriktet.

6. D-stævnefordeling m.m.
- D stævner bliver fordelt. Tjek gerne stævnekalenderen her https://d3-
drf.dk/staevneoversigt
Og husk at ansøge datoerne hurtigst muligt, på DRF Go.

Tak til Roskilde Rideklub for husly, og til jer der deltog for et godt og informativt møde.
Rigtig god sommer til alle og vi ses til rådsmødet i oktober.

På D3 bestyrelsens vegne

Anni Busk Sørensen
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