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Referat fra distriktsbestyrelsesmøde den 30. september 2008 Viborg Rideklub. 
Tilstede var repræsentanter for Ikast, Skive, Bording, Tougaard, Løgstrup, Ringkøbing, 
Gudenaadalen, Haderup og Viborg Rideklubber 
 

Punkt 1:  Velkomst. 
 Kaare Rahbek bød velkomme 

Punkt 2:  Nyt fra formanden/DRF 
 Kaare orienterede fra DRF, omkring arbejdsgruppen der arbejder med en 
 standardisering og kvalitetsforbedring omkring D-stævnerne. 
 

Der ytres ønske om, at de rutinerede stævnefolk kan stille sig til rådighed for andre 
 klubber med råd og vejledning i forbindelse med planlægning og afvikling af klub og 
 D-stævner.   
 Georg tager sagen op sammen med de andre regionskoordinatorer. 
 

Der er stor udskiftning af medarbejdere i DRF, bl.a. Helle Eriksen der har siddet på 
 Vilhelmsborg og varetaget alt omkring kurser, uddannelse m.m., stillingen er nedlagt i 
 Århus flyttes til København. 
 

Rygter om at Ridesporten tages af det olympiske program, manes i jorden af Britta 
 Riis. 
 

Punkt 3:  Nyt fra udvalgene. 
 

Breddeudvalg v Georg Rosenkilde: 
 Georg orienterede omkring bredde aktiviteterne i distriktet. 
 De nye ryttermærker er ved at være på plads i klubberne, flere klubber har afholdt 

ryttermærkerprøver.  
 Der er omkring 600 der har aflagt ryttermærkeprøve i 2008. 
 

Kursusudvalget v/Helle Tougaard 
Helle orienterede om de tiltag der er sat i gang vedr. kurser i distrikt 11/13, det første 
kursus (klar parat start i Holstebro) blev desværre aflyst pga. for få til meldinger. 

 
Der er planlægning / Tilmelding i gang til kurset ”Hurra jeg er blevet leder” der 
afvikles i nærmeste fremtid, såfremt der er tilmeldingerne nok. 

 
Klubberne efterlyser hjælp til at presse på handicapforbundet for at få arrangeret flere 
instruktørkurser. 

 
Jagtudvalget v/Anni Oppelstrup 

 Der er i 2008 afholdt 7 jagter, 2 nye steder Mønsted og Harrild hede . 
 

Der har været afholdt weekendkursus i terrænspringning med både teori og springning 
i praksis. 
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 Der er afholdt mesterskaber i terrænspringning: 
 For ponyerne vandt Simone Wråe 
 For hestene vandt Tia L. Andersen 
 

Anni omtalte at jagtrytterne deltog i hestenes dag Skive, det blev afholdt den 2. august 
på Skive Travbane. 

 
Ponyudvalget v Per Nielsen.  

 Alle mesterskaber er afviklet uden problemer og protester. 
 Ellers ingen særlige bemærkninger. 
 

Sportsudvalget v/Inger Overby. 
 Mesterskaber er afviklet, der mangler kun dressur for seniorer og Junior/Young rider, 
 Seniorernes mesterskab afvikles i Brande i den kommende weekend. 
 Junior/Young Rider mesterskaber afvikles i Sydthy i november. 
 

De nye reglementsrettelser blev nævnt og enkelte uddybet nærmere. DRF lover at 
reglementet kommer ud i starten af det nye år. 

 
Inger Overby opfordrer klubberne til at kontakte TD’erne inden stævnerne, hvis der er 

 spørgsmål vedr. forholdene omkring stævnet. 
 

Punkt 4: Seminar for klubber i distrikt 11/13 
 Kaare orienterede omkring mødet med Viborg Idrætsråd og Ole fra BIG. 
 

Der er fra Herning kommune kommet en henvendelse til Inger angående et møde med 
alle klubber og foreninger i kommunen.  

 Klubberne opfordres til at tage kontakt til deres respektive kommuner for at komme 
med i samarbejdet fra start. 

 

Punkt 5: Valg til forretningsudvalget i Distrikt 11/13 
På valg er:  Per Nielsen  – Pony udvalget og sekretær. 
 Helle Tougaard  – Kursusudvalget. 
 Kaare Rahbek  – Formand. 
 
Alle blev genvalgt. 
 

Punkt 6: Eventuelt 
 Ingen bemærkninger 
 
Punkt 7: Næste møde 3. marts 2009 kl. 19.00 på Viborg Rideklub 


