Beretning
Ordinær generalforsamling mandag d. 25. februar 2013
Igen i år har Dansk Ride Forbunds organisation brugt mange kræfter på udvikling og
implementering af nye IT systemer. Det har som bekendt vist sig, at de tidligere anstrengelser
ikke gav de ønskede resultater. DRF har været i stand til at overbevise den hollandske
leverandør om, at det leverede ikke levede op til specifikationerne. Der er i den forbindelse sket
en tilbagebetalt til DRF. Det har dermed været muligt, at sende opgave i udbud igen, og denne
gang har man entreret med en dask leverandør.
DRF Go, som skal erstatte den nuværende DRF portal, er efter planen klar til april i år. DRF Go
ligner et rigtig godt og gennemarbejdet værktøj. Det er tydeligt, at man har gjort sig sine
erfaringer med den nuværende DRF Portal, og har lært af det. Man har bl.a. inddraget en del
brugere med meget forskellig baggrund i test og bedømmelse af oplægget til DRF Go.
Der er udført ”museklik-test” på tilmelding af to ekvipager i to klasser
I det gamle Infosport sport krævede dette 15 klik.
I den nuværende DRF portal kræves 43 klik
For det nye DRF Go kræves 9 klik
Brugerne vil også opleve en del nye tiltag bl.a. kan DRF Go tilgås fra smartphones og tablets,
tilmelding af flere ryttere pr. transaktion. Læs evt. mere i DRF Go.
DRF har for få dage siden lanceret det nye online magasin ”DRF Spot”. Det første nummer af
DRF Spot ser rigtig godt ud både layout og indholdsmæssigt. Jeg håber, at klubber og ryttere vil
tage godt i mod dette nye tiltag. Der findes link til DRF Spot fra distriktets hjemmeside.
D. 14. april afholdes Repræsentantskabsmøde i DRF på Hotel Comwell i Sønderborg. På
repræsentantskabsmødet er der 2 forslag til ændring af DRF’s love, et som er en opdatering i
forhold til faktiske forhold eks. Hvornår der afholdes repræsentantskabsmøde mv. og et som
foreslår at DRF’s aldersgrænse på 70 år for officials samt bestyrelses- og udvalgsmedlemmer
hæves. Endelig er der som bekendt forslaget fra Morsø Rideklub, om genoptagelse af
træner/berider-uddannelsen, som vi behandler særskilt senere i aften.
I Distrikt 2 har vi to klubber som på repræsentantskabsmødet kan blive endeligt optaget i DRF.
Det er Egedal Rideklub (EDAL) i Ølstykke og Sportsrideclubben Skjoldmosegard (SRCS) i
Skibby.
Om formiddagen er der mulighed for at deltage i foredrag. Der er p.t. planlagt foredrag om DRF
Go og ridesportens uddannelser, år er mulighederne:
Jeg vil naturligvis anbefale, at I deltager i repræsentantskabsmødet. Det er vigtigt at den enkelte
klub tager stilling til de forslag der er stillet til repræsentantskabsmødet. Med mindre klubben er
uden interesse i hvorvidt de enkelte forslag vedtages eller ej, vil jeg anbefale at klubben er
repræsenteret ved mødet og naturligvis afgiver sine stemmer.
Det er i øvrigt 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 hjemme i klubben.
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Vi har i Distrikt 2, én klub som har opnået at bliver DRF certificeret inden for organisation og
sikkerhed.
Der findes p.t. mulighed for at blive certificeret inden for yderligere 3 områder, som er:
Elevskole
Ridelejr
Klubstævne
På et distriktsrådsmøde i sommer fortalte STRK om det store arbejde, klubben har lagt i at blive
certificeret - og som man i dag er glad for at have udført.
Klubber som har mod på at blive certificerede, kan søge hjælp i DRF’s sekretariat og jeg er
sikker på at STRK også vil være behjælpelig med råd og vejledning,

Jeg vil i det følgende komme kort ind på distriktets udvalg og funktioner.
Stævner
Der er planlagt mange C-stævner i 2013. Det ser også ud til, at der bliver planlagt en del
landsstævner i distriktet. Det er et stort arbejde at koordinere stævneterminer og propositioner i
distriktet samt at koordinere stævneterminer med de øvrige distrikter på Sjælland. Anita Cordrey
har i mange år lagt et stort arbejde i at løse disse opgaver for distriktet. Anita vil gerne frigøres
for denne tidskrævende opgave og er nu i gang med at overdrage arbejdet til Helle Kornbo.
Som det fremgår af indkaldelsen til denne generalforsamling, foreslå bestyrelsen, at distriktet
fremadrettet yder permanent tilskud til vinderne af distriktsmesterskaber i form af plaquetter,
dækken og æresbånd, samt økonomisk tilskud til den arrangerende klub.
Husk at i på distriktets hjemmeside selv kan uploade propositioner til jeres D og E stævner.
TD’ere
I distriktet er vi i gang med at uddanne nye TD’ere. Vi har faktisk allerede nogle som er klar fra
distriktets side, men som mangler den sidste uddannelse i DRF. Vi må desværre væbne os med
tålmodighed indtil næste kursus afholdes, og i den mellemliggende periode selvfølgelig sikre os
at TD-føllende fortsat kommer ud til stævner.
Den centrale koordinering at TD’ere som Jannick Holm det sidste års tid har foretaget for
distriktet har fungeret godt. Vi er fortsat nødt til at trække på TD’ere fra Distrikt 3, da vi som før
nævnt endnu ikke har tilstrækkelig mange færdiguddannede TD’ere.
Ponymåling Ponymålingen fungerer stadig fint i distriktet. Behovet for målinger er fortsat noget
begrænset set i forhold til tidligere år. Distrikt 1 og 2 afvikler derfor ponymålinger forskudt for
hinanden hver anden måned.
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.
Anne Donatzky har været ansvarlig for officials, ponymåling og kurser i distriktet i mange år.
Anne har været nødt til at stoppe sit arbejde i distriktet, da DRF’s sporschef, har bedt hende
træde ud af bestyrelsen, så længe hun er ansat i DRF.
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Bredde I 2012 har der været rigtig god tilslutning til vores breddestævner. Specielt er ponylege
populære, til stafetspring og pas de deux er der en ret stabil tilslutning til. Den nye disciplin
TREC er der en stigende interesse for både her i distriktet og på landsplan. I år afvikles der ét
kvalifikationsstævne i distriktet, hvor vinderne er udtaget til at deltage ved landsfinalerne på
Vilhelmsborg til sommer.
Vi er glade for at der er flere og flere klubber i distriktet som deltager i en eller flere af
breddedisciplinerne. Hvis der er klubber, som ønsker at vide mere om en eller flere af bredde
disciplinerne kan I kontakte Susanne som er formand for udvalget. Susanne tager også gerne
ud til klubberne og hjælper med at starte aktiviteterne op.
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. Dorte Eriksen, som har været vores kasserer i en del år, har valgt at stoppe sit
arbejde i distriktet. Vi er glade for det arbejde du har lagt i bestyrelsen og i at styre distrikts
økonomi. Hvis du finder ud af, at det er svært at undvære at arbejde i distriktet, vil vi naturligvis
finde lidt arbejde til dig.
Hjemmeside Distriktets hjemmeside fungerer stadig rigtig godt. Vi lægger løbende
informationer op på hjemmesiden om møder i distriktet, tilbud om kurser og informationsmøder,
presseklip, breddestævner, stævnekalender 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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