
FU møde i Ikast 11. januar 2021 

Hos Helle i Ikast: Fremmøde af alle, Inger, Thomas, Marianne, Bo, Helle, Lone & Mie 

Dressurens venner, Stil-Cup og ”Nord-Vest Box cup” har Inger budt ind på til distriktet i det kommende 
stævneår.  

Ingers kommissorium møde 10/1-22 varede 3 timer med stor enighed og tilfredshed. Distrikterne skal være 
synlige og nemme at finde og tilgå via DRF’s hjemmeside. Udarbejdelse af fremtidig stævnestruktur lægges 
over i en arbejdsgruppe. Jakob Ravnsbo meddelte at det først skulle kigges på om 2 år, hvilket flere 
distrikter og Inger ikke er enig i. Der arbejdes stadig på et oplæg fra distrikterne til præsentation på 
repræsentantskabsmødet 2022. 

Der bliver igen arbejdet på at udbyde flere kurser. Kursusmateriale skal kunne hentes ned af distrikterne, 
og planlægges i samarbejde mellem sekretariatet og distrikterne. 

DRF fokuserer på frivillighed og mangel på samme i rideklubberne. 

Kommende fredag er der uofficielt DISU-møde, hvor der arbejdes på at opstille kandidater til DRF’s 
bestyrelse til de 4 ledige poster. Bo har sagt ja til at opstille for distrikt 11/13. Inger ønsker at overtage 
formandsposten i distriktet for bedst muligt at kunne varetage sin deltagelse i DISU-møder bl.a. Thomas 
overdrager gerne posten til Inger, og finder det meget passende ift. diverse interessekonflikter som både 
distriktsformand i 11/13 og bestyrelsesmedlem i DRF. 

Ranglister for distriktet er foreslået fra flere sider, og fungerer i flere af vores nabo distrikter. Det overvejes 
hvordan vi kan administrere dette, og hvordan indmeldinger her til ønskes. 

Kursus info fra DRF findes og varetages af Helle og videresendes til Lone, som sørger for at publicere på 
hjemmeside og Facebook, så vi får det udbredt bedst muligt. Stævnearrangørerne som afvikler 
mesterskaber i distriktet, bliver opfordret til at sende billeder osv. til Lone, så dette også publiceres 
fremadrettet. 

Regionsstævnerne er endnu ikke fordelt. Marianne skriver ud omkring dato ønsker til stævner til 
kommende møde, som forventes afviklet i uge 8, når der er mere ro på Corona situationen. 

Marianne har fint styr på tidtagningsanlægget, og det fungerer fint sammen med Ulrik. 

Vi holder igen i 2022 fast i, at der kun må være én LC D-klasse pr. dag i springning ved vores stævner. 
Brande har ansøgt om VM klasser og springning fra 30 cm. og op. Dette afslås af Inger med bred enighed fra 
gruppen. 

 

Ingen ny dato for næste møde aftalt… Er det mon tirsdag 12. april, eller hvordan skal det ligge ift. 
repræsentantskabsmødet 2. april? 


