
Referat stævnekoordinerende online Teams-møde 14-12-2021 

Deltagende klubber: Viborg, Thisted, Hundborg, Hammerum, Vasehus, Sydthy, Holstebro, Herning, Lem, 
Ikast, Søndertoft. 

 

Formand Thomas Vogt Hansen startede med at byde velkommen til de mange fremmødte klubber, og 
fortsatte med beretning om årets aktiviteter fra DRF: 

VM-turnering i Herning 2022 fylder naturligvis meget hos DRF. Der er meget pressearbejde allerede og det 
bliver stort. Større end EM, og meld jer endelig til frivillige hjælpetjanser hvis muligt. 

Nationalparker med rewilding af dyr er DRF involveret i, og deltager i den politisk kamp omkring. 

Corona situationen i 2021: Flere klubber har søgt hjælp og midler, og ser heldigvis ud til at være kommet 
fint igennem perioderne med nedlukning. 

Herpes udbrud fra ryttere som deltog i spanske stævner, og efterfølgende nedlukning af stævner i ca. en 
måned. Efterfølgende har der været verserende sager med store bøder fra levnedsmiddelstyrelsen til de 
pågældende ryttere. 

Aktiv-sammen kampagnen i foråret 2021. Indsamling endte på kr. 300.000 kr. Distrikt 11/13 var rigtig gode 
til at søge penge fra puljen, og 4 af vores klubber fik tildelt hjælp herfra. 

Der har i årets løb været udstyrskontrol fra DRF rundt ved flere danske stævner, hvor der er fundet lidt for 
mange grimme ting, så det har været nødvendigt og betegnes som en succes, da der er kommet mere fokus 
på korrekt brug af udstyr. 

Dressur til OL i Tokyo var en succes for DRF. 1 springrytter og 1 military rytter deltog desuden, dog uden 
succes. 

Sjørring Rideklub ved Thisted fra distrikt 11/13 klarede sig rigtig godt til DM i voltige, hvor Thomas deltog 
som repræsentant fra DRF.  

Certificeringer og re-certificeringer af klubberne kører godt for DRF med god tilslutning. 

Disciplinærsager har der været rigtig mange af i 2021, men da formanden for disciplinærudvalget har haft 
andel i rigsretssagen mod Inger Støjberg, har der været temmelig lang behandlings- og ventetid, men det 
kører fornuftigt igen. 

Der blev i 2021 nedsat en arbejdsgruppe/konsortium af DRF til at kigge på distrikterne og deres arbejde. 
Inger Overby er udpeget til medlem af gruppen. DRF’s ønske hermed er at distrikterne bør ensartes mere,  
og få klarlagt hvad kan man bruge distrikterne og DRF sekretariatet til. 

Ledige poster til disciplinærudvalgene bliver slået op hver 2. år på DRF’s hjemmeside. Husk at tjekke om I 
har nogen i klubben, som kunne være interesserede eller prik dem på skulderen. 

Janni Thermann, tidligere medlem af distriktsbestyrelsen og DRF’s bestyrelse, fra Rom Rideklub er netop 
ansat som elitechef for springlandsholdet, hvilket bliver rigtig spændende at følge. 

 



Inger Overby gennemgik kort stævneplan 2022, som allerede på forhånd var aftalt med de respektive 
klubber, så her var kun få kommentarer/rettelser til. Se den nye stævneplan på distriktets hjemmeside.  
Der mangler stadig at blive fordelt mesterskaber ved stævnerne i 2022, hvilket Inger selv forsøger at aftale 
med relevante klubber, så disse afvikles på de bedst tænkelige terminer ift. f.eks. DM og DRF-mesterskaber. 

Inger fortalte lidt om DISU møder (distriktsudvalgsmøde mellem  2 repræsentanter fra distrikterne) – og at 
der findes både officielle og uofficielle møder – for at få fokus på ridestævner og især stævnestrukturen, 
med alt for mange stævner, og hvordan propositioner kan laves mere optimalt fremadrettet. Man forsøger 
at lægge pres på bestyrelsen for disse ændringer, og for at distrikterne ikke skal sammenlægges, som har 
været et DRF ønsker. Distrikterne vil gerne anerkendes for at være forskellige og have forskellige bl.a 
geografiske behov. Inger oplever rigtig gode uofficielle DISU møder og at demokratiet her hersker. Der 
arbejdes hårdt for div. Problemer i  klubberne. DISU vil gerne arbejde med antallet og størrelser af stævner, 
der er nok starter generelt set på årsplan, men de er meget skævt fordelt på stævnerne. 

Thomas supplerer og bekræfter at der ER brugt meget tid og krudt på dette arbejde omkring 
stævnestrukturen i distriktet, og at det er et super vigtigt arbejde. Klubberne i distriktet roses for deres 
stævner og kvaliteten heraf. 

Stævnekoordinatorerne udarbejdes en fælles Jyllands/fyn-stævnekalender for 2022, som bliver sendt ud, så 
vi sammen i tide kan ændre datoer for stævner som kolliderer på tværs af distrikterne, inden der laves 
propositioner.  

Herefter var der gennemgang af reglementsændringer i Fælles bestemmelser ved Mie Lisby Thomsen, 
Dressur bestemmelser ved Inger Overby og Spring reglementet kort ved Bo Gejl.  

Tidtagningsanlægget står nu hos Marianne Lassen i Bording, hvor det fremover kan rekvireres. Dette skal 
altid hjem imellem stævnerne til kontrol. Læg gerne en seddel i kassen, hvis noget fejler eller driller, så det 
nemmere kan repareres. Markér senderen/ledningen eller dimsen som fejler med tape eller andet, så den 
er nem at identificere. Opkrævninger for brug af og evt. skader på anlægget kommer stadig fra Inger. 

VALG:  
THOMAS VOGT HANSEN (MODTAGER GENVALG) 
HELLE MUNK HANSEN (MODTAGER GENVALG) 
MARIANNE LASSEN (MODTAGER GENVALG) 
SUSANNE NØRBO JAKOBSEN (MODTAGER IKKE GENVALG)                       

 
Da Susanne Nørbo Jakobsen ikke modtager genvalg, har forretningsudvalgets foreslået Lone Svenstrup 
Jensen fra Viborg Rideklub, som har stor erfaring med både sekretariat, bestyrelse og som rytter. Ingen 
protester hertil, så Lone blev valgt ind i bestyrelsen. Tak for det. 
 
Thomas lavede slutteligt en spørgerunde til Corona situationen hos vores klubber: 
 
Hundborg/Midtthy berettede om mange nye medlemmer, og har ikke mistet nogen. De har søgt og fået 
mange midler tildelt heldigvis. 
Søndertoft har modtaget støtte + noget fra genstartspuljen fra DIF til en fest. Meget stor efterspørgsel på 
undervisning, men for få elevheste og ponyer, som pengene ikke rækker til at anskaffe flere af desværre. 
Lem mangler elevheste, som er umulige at finde. Har søgt og fået en del midler. Er meget positive 
på, hvordan de er kommet igennem perioden. 
Vasehus har klaret sig godt og fået en del økonomisk hjælp. Har fået stor medlemsopbakning, og 
stævnerne afholdt siden har været velbesøgt og gode. 



Hammerum har klaret sig fint igennem og fået en del midler til hjælp. Et frivilligt team har hjulpet 
med at passe heste/ponyer under nedlukningen. Stor efterspørgsel på at gå til ridning, men heste 
og ponyer er dyre og svære at finde. 
Holstebro har haft fulde stalde og elevhold, så har klaret sig igennem meget bedre end forventet. 
Thisted var også positive med loyale medlemmer, som har bakket op. Det er dog sværere nu at få 
de frivillige i gang igen efter nedlukning.  
Viborg har ikke mistet medlemmer, og har holdt genstartsfest for midler fra puljen. Alle halvparter 
har holdt heste og ponyer i gang under nedlukning. Klubben har ventelister til både opstaldning og 
ridning. 
Ikast har også fået en del hjælp og er kommet godt igennem. 
Sydthy har søgt en masse fonde og hjælp. Resultatet her af er uvist for stævneudvalget. 
Udskiftning blandt underviserne har gjort, at der har været frafald på denne del.  
 
Thisted efterlyser at distriktsmestrene hyldes mere f.eks. på distriktets hjemme- og Facebook side 
med billeder, navn osv. Inger er enig og opfordrer til at vores arrangerende klubber indsender 
billeder til os via Lone eller bestyrelsen, så vi kan hjælpe med at poste dette. 
 
Bo oplyser at distriktet har fået uddannet en ny C-banebygger: Thomas Kastberg, så sørg endelig 
for at gøre brug af ham. Der har desuden været flere folk på D-banedesigner kursus i distrikt 12 i 
weekenden, så der er forhåbentlig flere på vej igennem systemet snart. 
 
Husk at bruge dressur D-dommerne til de mindre klasser ved vores stævner. De bliver brugt for 
lidt og har brug for også at komme ud til C-stævnerne og dømme klasser for at få mere erfaring og 
komme videre i systemet.  
 
Thisted efterlyser hvor starterne bliver af til stævnerne, som begrundes af Inger med, at der er for 
mange stævner stadig, så udvalget er for stort på tværs af distrikterne. Både DRF’s bestyrelse og 
DISU-gruppen arbejder med dette, da der SKAL gøres noget ved stævnestrukturen. Der er afsat en 
weekend i januar til DRF-bestyrelse hvor der bl.a. skal  arbejdes med dette, hvilket er meget 
positivt. 
 
Afslutning på mødet ved Thomas med ønsket om forhåbentlig fysisk gensyn til D-stævne 
planlægningsmøde i starten af 2022. 
 
Tak for god dialog og fremmøde til klubberne 😊😊 
 
 
 

 


