
Referat fra  
 

distriktsbestyrelsesmøde  tirsdag den 21. marts 2006 
 
følgende klubber deltog BIG, BORK,GDR,KOOR, LØRI, NÆST, RKH, SKRK,VIR, 
AAHR, SPOR, STH 
 
Ad.2: Repræsentantskabsmødet forløb uden de store ting, alt gik efter dagsordenen og 
blev afviklet på et af de korteste forløb i flere år. Et nyt hovedbestyrelsemedlem kom til 
Stine Skov Bjerregård fra ungdomsnetværket. 
 
Husk at alle der arbejder med børn skal udfylde en børneattest, og husk også at der skal 
være en ansættelses kontrakt med alle der er ansat i rideklubben. (skemaer kan hentes på 
DRF´s hjemmeside) 
 
Ad 3:nye klubber Gedsted og omegns rideklub GOR 
 Husby Sportsrideklub HUSK 
 
Ad 4: Husby Rideklub og Tjele Rideklub 
 
Ad 5: George gjorde opmærksom på forsikringsaftalen med Tryg og især fordelene ved 
forsikringspakken (oplysninger kan hentes på DRF´s hjemmeside 
Der blev orienteret om ridemærkeundervisningen og graderne og det udkast til 
ændringerne  der i øjeblikket er under udarbejdelse. 
D-stævner og regionerne bliver i breddeudvalget. 
 
Jagtudvalget:  
Der skal bruges godkendte ridehjelme og sikkerhedsveste. 
Hjemmesiden er blevet linket til ridestier, jagt der mangler netværk med adressesliste for 
naturryttere. 
Kalenderen med arrangementer er ligeledes på nettet. 
Husk sommerferietur til Fur den 8. juli. 
På Vilhelmsborg er der den 22. april et kursus ”Ridning i naturen” som henvender sig til 
ledere og undervisere. 
Vi efterlyser e-mailadresser til naturryttere/kontakter i rideklubberne. 
 
Kursusudvalget: 
Aflysning af kursus for undervisere der var kun 7. tilmeldte deltagere. 
Der er afholdt et klar-parat-start kursus – der efterfølger 2  senere på året. 
Basiskursus afholdes i næste uge. 
Husk at man skal have taget et basiskursus for at kunne deltage på andre uddannelses 
kurser. 
 
Pony udvalget. 
Stævnesæsonen er i gang og der har været mange starter ved stævnerne især i Brande 
var der over ordentlig stor deltagelse. 
Om 14 dage er der holddistriktsmesterskaber i springning Thisted. 



Sportsudvalget: 
Desværre fik vi ikke afholdt et stævnekooredinerende møde, da vi ventede på et kursus fra 
DRF´s side hvor reglementsrettelserne ville blive gennemgået. 
Rettelserne kom så sent at stævnesæsonen var gået i gang – så det var lidt ærgerligt. 
Vi har haft et stævne i Sydthy med god deltagelse i dressur – men lidt færre starter i 
spring. I weekend er der distriktsmester skaber i spring for Juniorer og Youngriders der er 
ikke så mange deltager så vi opfordrer til at i går hjem i klubben og jeres får jeres ryttere til 
at deltage. 
 
Ad. 6. godkendelse af regnskab og budget. 
 
Ad. 7. Orientering omkring ”rapport om hestehold” de vigtigste sider er fra 111-137 
Rapporten kan hentes på DRF´s hjemmeside. 
 
Ad.8 evt. 
 
Ad.9 næste møde bliver tirsdag den 10. oktober kl. 19.00 i Viborg Rideklub. 


