Beretning
Ordinær generalforsamling mandag d. 20. februar 2012
I det forgange år har Dansk Ride Forbunds organisation brugt mange kræfter på udvikling og
implementering af nye IT systemer. Det har været en stor opgave at udvikle og implementere de
nye IT løsninger. Der har været relativ kort tid, tid til at få de vigtigste funktioner klar, før der blev
lukket ned for de gamle systemer, som DIF tidligere har tilbudt specialforbundene.
DRF har endnu ikke fået udviklet al den funktionalitet, som der er behov for, og som mange af
jer ved, er der stadig en del udfordringer med den funktionalitet som er ibrugtaget.
DRF har nu udvidet certificeringsordningen så den nu omfatter:
Organisation
Sikkerhed
Elevskole
Ridelejr
Klubstævne
Ud over at klubben kan profilere sig overfor bl.a. kommuner og sponsorer, giver det også
klubben et godt styringsværktøj. Arbejdsgange og regler bliver gennemarbejdet og
dokumenteret. Det letter det daglige arbejde og gør det enklere for nye bestyrelses- og
udvalgsmedlemmer at tage over.
HUSK at bruge DRF – de ansatte kan hjælpe jer med mange af de ting i går og tumler med. På
DRF’s hjemmeside findes også mange informationer. På hjemmesiden findes lige nu
oplysninger om at der kan søges om tilskud til friluftsaktiviteter frem til 1. marts. Der er afsat 60
millioner kr. af Tips- og Lottomidlerne til friluftsaktiviteter. Der er i 2012 bl.a. fokus på ”Stiforløb
der understøtter friluftsliv og naturoplevelser”

D. 25. marts afholdes Repræsentantskabsmøde i DRF på Hotel Comwell Rebild Bakker i
Skørping (Nordjylland). Forud for repræsentantskabsmødet afholdes i lighed med tidligere år
foredrag. I år er mulighederne:

Hvordan får klubben flere medlemmer?
 Fra leje til selvejende institution
 Grøn energi vendere klubbernes økonomi
 Dansk Rideforbund har ordet – præsentation af udvalgene.
Jeg vil naturligvis anbefale, at I deltager i repræsentantskabsmødet. Det er rigtig god mulighed
for at følge med i, hvad der sker i DRF, få ny viden, møde mennesker hvis viden man kan få
glæde af og selvfølgelig deltage i den demokratiske proces i forbundet.
Sidste år stillede en af vores (tidligere) klubber et forslag om, at det skal være muligt for en klub
at skifte distrikt. Forslaget blev vedtaget.
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Jeg vil i det følgende komme kort ind på distriktets udvalg og funktioner. De enkelte udvalg vil på
det efterfølgende distriktsrådsmøde give mere detaljerede informationer.
Stævner Der er i 2012 planlagt flere C-stævner end vi har set de seneste år. Det er vi
naturligvis glade for, men det betyder også, at det er et udfordrende puslespil at få plads til alle
de ønskede stævner, som jo også skal koordineres med de øvrige distrikter på Sjælland.
Vi har i distriktets bestyrelse drøftet præmieringen ved vores distriktsmesterskaber. Distriktet
giver som bekendt staldplaquetter, og et økonomisk tilskud til de klubber som afvikler
mesterskaberne. Men vi oplever at vinderne modtager meget forskellige præmier. Vi har derfor
stillet et forslag om at distriktet som et forsøg i 2012 også giver dækner og æresbånd til de
vindende ryttere.
På distriktets hjemmeside har I nu mulighed for selv at uploade propositioner til jeres D og E
stævner.
Officials Fra januar 2012 har Jannik Holm overtaget TD-koordinationen i distriktet. Vi har i
mange år ikke haft tilstrækkelig mange TD’ere i distriktet til at dække de C-stævner der
afholdes. Det har naturligvis ikke været tilfredsstillende, da det er distriktets opgave at sikre at vi
har TD’ere ved alle C-stævner. For at kunne løse opgaven har vi indgået et samarbejde med
Distrikt 3, hvor vi i Distrikt 2 kan benytte deres officials i det omfang at vi ikke selv kan dække
behovet. Vi håber, at dette samarbejde kan fortsætte, indtil vi i distriktet har fået uddannet
tilstrækkelig mange TD’ere.
Vi har også i 2012 indført central TD tildeling til vores distriktsstævner, så vi kan sikre, at alle
klubber har en TD til rådighed når de afvikler stævner.
Det er Jannick der tildeler TD’ere til vores stævner, og dermed også ham der skal kontaktes,
hvis klubberne har specielle ønsker eller behov i forbindelse med afvikling af deres stævner.
Vi er klar over, at det kan medføre store udgifter til transportgodtgørelse, hvis tildelte TD’er fra
Distrikt 3 bor langt fra Distrikt 2. Vi har derfor i bestyrelsen stillet forslag om mulighed for tilskud
til transportgodtgørelse for tildelte TD’ere. Dette forslag behandles under et senere punkt på
dagsordenen.
Ponymåling Ponymålingen fungerer stadig fint i distriktet. Vi har i distriktet langt færre målinger
en for blot et par år siden. Dette gør sig også gældende på landsplan.
Kurser Distriktet sikrer fortsat at der afholdes de nødvendige ”Klar–parat–start” kurser. I det
omfang, at der er tilstrækkelig mange klubber, der afholder disse kurser, vil de ikke blive afholdt
af distriktet.
Hvis der er ønsker om at distriktet sikrer afholdelse af flere kurser, hører vi gerne fra jer.
Bredde I 2011 ændrede vi lidt på planlægning og afvikling af breddestævner. Nogle
breddediscipliner blev afviklet som breddeklasser ved stævner afhold af klubber i distriktet.
Andre discipliner blev planlagt af breddeudvalget og afviklet ved breddestævner i samarbejde
med klubber i distriktet. Vi bruger samme model i 2012.
Rideforbundet indfører i 2012 en ny breddedisciplin kaldet TREC. TREC er en konkurrence som
består af tre forskellige prøver. Et orienteringsridt, en gangartstest og et terrænridt hvor små
overkommelige forhindringer skal forceres. Aktiviteten er en test af rytterens og hestens
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samarbejde i terrænet med stor vægt på rytterens evne til at finde vej og hestens lydighed og
erfaring med naturlige forhindringer.
Rideforbundets Breddeaktivitetsudvalg vil i samarbejde med klubber i de enkelte distrikter
planlægge og afvikle et TREC stævne samt et kursus hvor der uddannes officials. Her i distriktet
søger vi at afvikle et stævne i samarbejde med NØR forventeligt i slutningen af maj.
Økonomi Distriktets økonomi er fortsat god. Vi udbetaler stadig hovedparten af det kontingent vi
modtager fra klubberne, som diverse tilskud til mesterskaber og uddannelse af officials og
dommere. Distriktet har to tidtagningsanlæg som udlejes til klubberne. Der er varierende udgifter
til indkøb og vedligeholdelse af disse anlæg.
Hjemmeside Distriktets hjemmeside fungerer nu rigtig godt. Der findes praktiske informationer
om kurser, stævneansøgninger, bookning af tidtagningsanlæggene m.v. Vi lægger løbende
informationer op på hjemmesiden om møder i distriktet, tilbud om kurser og informationsmøder,
presseklip, breddestævner osv. Mange klubber offentliggør propositioner for klubstævner.
Hvis I har forslag til nye tiltag på hjemmesiden hører vi gerne om. I kan bringe forslag op på
vores møder i distriktet eller I kan kontakte vores webmaster Preben Nielsen.
Klubkonsulent Jeg vil igen gerne anbefale klubberne at gøre brug af vores klubkonsulent
Bente Thomsen. Hvis I ikke har haft et besøg af Bente inden for de sidste par år vil jeg anbefale
at I tager et møde med hende. Der er megen god viden i at blive opdaterede om de seneste
nyheder inden for klubdrift, klubudvikling, kontrakter m.m.
Bente står naturligvis også til rådighed med råd og vejledning hvis I har behov for hjælp til
løsning af problemer i klubben.

Til slut vil jeg gerne takke klubberne, distriktets bestyrelsesmedlemmer, vores TD-koordinator
vores klubkonsulent, vores webmaster og vores udvalgsmedlemmer for et godt samarbejde i det
forgangne år.

Tina Foldager
Distrikt 2
Formand
E-Mail: tkf@sol.dk
Telefon 31 70 03 45
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