
Referat af rådsmøde den 26. oktober hos Solrød Rideklub

Fremmødte klubber: Vestervang, Karlslunde, Strålen, Roskilde, Solrød, Hedeland, Vindinge, 
Nyskoven, Østsjælland, Stevns. Himmelev

Afbud: Darup, Vallø og Midtsjælland

Bestyrelsen: Pia F, Bibi og Anni

Afbud fra bestyrelsen: Katrine, Pernille og Michelle

Dagsorden:

1. Velkomst v/formand Anni Busk
- Præsentation af fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

2. Nyt fra forbundet
- 2 repræsentanter har deltaget i DISU-møde (Distriktsudvalgsmøde/Formandsmøde), her 
blev reglementsændringer 2023 fremlagt, bl.a. ønskede distrikterne at der kan afholdes 
mesterskaber med 2 ekvipager, som i ordinærer klasser. Det er også et stort ønske at 
opvarmningsbanen skal opdeles, så ikke pony og hest opvarmer sammen, til D-stævner og 
opefter – dog ikke ved elevskoleklasser, da de er vant til at gå sammen. Dette til spring- og 
dressurstævner.
- Udvalget der skal kigge på stævnestruktur har holdt deres første møde, spændene hvad 
der kommer af spændende ting fra udvalget.
- Elevskole cup finalen som blev afholdt ved VM i år, havde deltagelse af 2 klubber fra 
distriktet – nemlig Roskilde og Vindinge. Sidst nævnte vandt finalen.
- Der er indgået et samarbejde med Mary fonden og ansat ny klubkonsulent, som til foråret 
vil lancere en kampange mod mobning.

3. Økonomi v/kasserer Pia Førgaard
- Klubmodul, hvori regnskabet køres, er ændret fra udbyders side, så intet fysisk regnskab 
med i aften. Så snart det kan lade sig gøre, udsendes regnskab til klubberne.

4. Orientering fra distriktsudvalg (stævne- samt kursusudvalg)
- Da fordelingsmødet D1-5 for C-stævner er flyttet til først i januar (8/1-23), hvor det før var 
først december, er ansøgningsfristen også rykket – Stævneterminer for udendørssæsonnen 
(april-september)
Så C-stævner skal søges senest den 15. december 2022, og D-stævner senest den 1. januar 
2023. 
- Fordelingsmøde med klubberne for D-stævner, holdes inden udgangen af januar. Her 
fordeles årets mesterskaber samt cup, så klubberne må meget gerne byde ind, hvis DISM 
og cups skal blive til noget.
For at klubberne kan tildeles terminer, skal der være en repræsentant tilstede fra klubben. 
- Stil cup – hvad tænker klubberne om de 2 vi har pt.?
Pony kører med ok antal ekvipager, mens hestene sagtens kunne være flere. Vi tænker at 
prøve igen 2023 og ønsker at klubberne gør mere, for at opfordre deres medlemmer til at 
deltage.
Klubber der har afholdt en kvalifikation, beder om mere/bedre dialog fra distriktet, om 
hvordan cuppen forventes afviklet m.m.



- Der har været afholdt en aften med temaet ”Udstyrskontrol på
stævnepladsen”, hvor 5 TD'ere fortalte om hvad en udstyrskontrol går ud
på. Der blev vist og talt om meget forskelligt udstyr, kigget på reglementer og svaret på 
spørgsmål. En super informativ aften. Desværre ikke så mange deltagere, men vi forventer 
at gentage aften igen i 2023.
- Der blev spurgt til, hvad og hvordan klubberne kunne søge distriktet om tilskud til diverse 
kurser og foredrag. Svaret er at der pt. er ved at blive udarbejdet et ansøgningsskema og et 
sæt retningslinjer for ansøgninger.
Så snart dette er klart, vil det blive udsendt til klubberne samt sat på hjemmesiden.

5. Klubbernes 5 minutter
KAR – syntes rytterne generelt er blevt værre til at ville ændre pony/hest, først/sidst osv til 
stævnerne, så der spørges til om man må tage et administrationsgebyr – ja, hvis det står i 
proportionerne.
ØSR – Oplever problemer med en berider, der kun vil melde til deres stævner via mail. 
Undskyldningerne er mange. Det giver en del bøvl, for meldes der via mail, kan rytter finde 
på at blive væk, uden afmelding samt betaling, dette er oplevet gentagende gange. Berider 
er nu indberettet til DRF, og opfordringen fra klubben er, at hvis andre klubber oplever 
ligende, så bør der tages kontakte til DRF.
STRÅ – Stevns mesterskabet i samarbejde med Stevns og Østsjælland. Stor succes, så det vil
blive gentaget i 2023.
Anni – Spurgte hvad forsamlingen mente om distriktets FB gruppe….Er det godt eller skidt, 
at klubber udenfor D3, sætter en masse på ”vores” side, om deres stævner og andre 
aktiviteter? Er det ikke det vi har gruppen ”Ridestævner på Sjælland” til? Drukner egne 
opslag i alle de andres?
Klubberne blev bedt om at hører deres medlemmers mening om dette, til næste møde.

Østsjælland ønsker at være vært ved et rådsmøde, evt med spisning.

Tak til de fremmødte klubber for et godt møde og tak til Solrød, for at vi måtte være hos jer.

Tag det ikke ilde op, hvis I får henvendelser ang sikkerhed. Brug det som en hjælp til at ændre ting 
og tage gerne fat i en Teknisk Delegeret, hvis der er spørgsmål.

Referant
Anni Busk


