Referat af distriktsrådsmøde i Distrikt 2 den 22. maj 2012 på
Nordøstsjællands Rideklub
Tilstede var følgende klubber: NSR, HIS, STRK, BLIS, BAR, NØR, SRV, FHSR og ERD
Afbud: Preben Nielsen, Anne Donatzky, Bente Thomsen, Linda Frid, Jannick Holm
Tilføjelse til dagsordenen:
Dorte Nørskov fra DRF deltog i starten af mødet og fortalte om TREC. Dorte er til daglig konsulent for der
jyske klubber.
TREC findes allerede i flere af de øvrige europæiske lande og stammer oprindeligt fra Frankrig. Det kan
rides på mange forskellige niveauer, men i Danmark har vi valgt at lave det som en breddeaktivitet og
starter på et meget lavt niveau.
Første stævne blev afholdt i Skive og andet stævne på NØR i Distrikt 2 den 28/5-2012 og forventes at vare i
tidsrummet 10-14. I skive deltog 33 ryttere og p.t. er der tilmeldt 28 ryttere til stævnet på NØR og de
kommer fra 10 forskellige klubber.
TREC består af 3 discipliner:
1. Orienteringsridt i skoven på 5 km der skal gennemføres indenfor et bestemt tidsinterval.
2. Gangartsprøve
3. Forhindringsbane
Hver disciplin tæller en tredjedel af den samlede bedømmelse.
TREC kan også bruges som inspiration til den daglige undervisning i elevskolen. En familievenlig disciplin,
der kan tiltrække andre ryttere end dem vi kender fra vores stævner i dag.
TREC kan man sige er en blanding af distanceridning, hesteagility og military.
Der findes mange klip på YouTube. I kan se et af klippene her:
http://www.youtube.com/watch?v=QCOuFGL1M4I
Det er typisk et heldagsstævne hvor fokus er på fællesskab. TREC kommer med på programmet til
Landsfinalerne i 2013.
Pkt. 1 Godkendelse af referat fra generalforsmaling og sidste distriksrådsmøde
Referatet fra generalforsamlingen er af flere grunde ikke tilgængeligt i dag og godkendelsen udsættes til
næste møde.
Pkt. 2 Ændringer eller tilføjelser til dagsordenen

Der var et ønske om drøftelse af de nye sikkerhedsregler. Det punkt nåede vi desværre ikke i dag. Tina F.
bringer emnet op på næste møde med landets øvrige distrikte.Emnet tages op på næste
distriktsrådsmøde.

Pkt. 3 Orientering generelt
Formanden Tina Foldager fortalte om planlægning af anvendelse af TD-eres arbejde. DRF’s Distriktsudvalg
(består af formændene fra alle landetes distrikter) arbejder på et forslag om nedsættelse af et TD-udvalg i
DRF. Der er nedsat et udvalg til at gennemgå om dette kan gøres på en bedre måde.
Her i distriktet tildeles hvert distriktstævne en TD-er centralt og der kan søges om et kørselstilskud hos D2,
når den tildelte TD’er skal køre mere end 100 km. pr. dag.
Nyt fra repræsentantskabsmødet:



Ændring af vaccinationsregler.
Obligatorisk brug af ridehjelm – Tina spørger Forbundet om det kommer en henvisning til reglerne
(paragraf) og om hvad sanktionerne er ved ikke at bruge hjelmen. Og hvad holdningen er i de
øvrige distrikter.

Nye klubber som forventes optaget i distriktet er Egedal Rideklub og Sportsrideklubben Skjoldmosegård.
Pkt. 4 Information fra klubber og funktioner
Bredden v/ Susanne Petersen:
Vi har netop afsluttet vore stævner med finaler til Landsfinalerne. Vi har kun haft 3 discipliner med i år,
Pony-games, Stafetspringning og Pas de deux. Ikke fordi vi ikke ville afholde de øvrige discipliner, men fordi,
der ikke var nogen tilmeldinger i disse klasser.
Til gengæld har vi haft den største deltagelse. Der har været 9 klubber repræsenteret i de 6 stævner vi har
afholdt. Vi har kåret 6 distriktsmestre og vi har modtaget 6 wildcard til deltagelse i Landsfinalerne. Vi bliver
repræsenteret med 8 klubber fra distriktet til Landsfinalerne.
Vi afholder et ”for sjov stævne” sidst på året, hvis der er nogen der har nogle forslag, til hvad dette kunne
indeholde er I meget velkomne til at maile til Susanne på sus.gunnar@mail.dk
Stævner v/Anita Cordrey
Portalen virker fortsat ikke optimalt og derfor opfordres alle ryttere til at tilmelde sig i god tid. Det er
tilrådeligt, at klubberne i deres planlægning af tilmeldingsfrister sætter nogle dage af til at få styr på
tilmeldingerne som p.t. både kommer fra DRF og som ”manuelle” tilmeldinger.
Når klubberne ved hvilke distriktsstævner de ønsker at afholde til næste år kan ansøgning sendes til Anita
cordrey@tdcadsl.dk (ansøgningsfristen er endnu ikke fastsat, men er som vanligt i efteråret).

Økonomi v/Dorte Eriksen
Få klubber har endnu ikke betalt kontingent, men når de indkommer, så vil der være et fald i indtægterne i
forhold til budgettet på ca. 6.000 kr. Dette skyldes en nedgang af antal medlemmer i klubberne i Distrikt 2.
Hjemmesiden – Preben var ikke tilstede
Der er et stort ønske om bedre overblik over det der er på hjemmesiden. Ønske om link til de klubber, der
afholder, stævner / arrangementer.

Klubkonsulent – Bente Thomsen var ikke tilstede
Husk Bente kommer gerne på besøg i klubberne og hun er gratis.
I kan læse mere på http://www.rideforbund.dk/da/Klub%20og%20Bredde/Klubdrift/Klubkonsulenter.aspx

Pkt. 5 Dato og værtsklub for næste distriksrådsmøde
På FHSR den 24. september 2012 kl. 19.00
Adressen er: Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub, Digelsgård Ridecenter, Digelsvej 1, 3480
Fredensborg .
Pkt. 6 STRK er den første DRF certificerede klub i D2. Dorte Paludan fortæller om arbejdet med at blive
certificeret og hvad klubben har fået ud af det.
Dorte Paludan fra Stutsborg Rideklub STRK fortalte om certificering af rideklubben. Der er kun 8 klubber der
indtil nu er blevet certificeret og STRK er den første i D2.
Det har været en lang og sej proces, dels alt papirarbejdet med regler, hjemmeside og organisation og så
det fysiske, hvor stedet blev gennemgået med en tættekam.
Certificeringen er et godt signal at sende og derfor gik klubben i gang. De startede med alt papirarbejdet,
processerne og et obligatorisk kursus, med en repræsentant for hver hest. Undervisningen blev varetaget af
DRF. Deltagerne blev opdelt i grupper, således at alle sikkerhedsreglerne blev behandlet.
Det gav nogen udfordringer, da klubben er lejet ind i et privat ejet ridested, så det er hele stedet der skal
certificeres.
Klubben har lavet en folder, der beskriver sikkerhedsreglerne, den findes også på STRK’s hjemmeside
http://stutsborg.dk/files/sikkerhed3.pdf
Endelig certificeret skete på repræsentantskabsmødet.
Den største udfordring med overholdelse af sikkerhedsreglerne er snak i mobiltelefoner samtidig med at de
rider.

Efter en lang proces er alle meget tilfredse med resultatet, der har været gode debatter, fællesskab og
fælles kultur er blevet opbygget. Og der er forventninger om, at certificeringen er positiv ved
markedsføring.
Klubben synes helt sikkert, at det har været arbejdet værd.
Pkt. 7 ”integrationsprojekt” i en rideklub med mange udfordringer v/Dorte Jensen fra NØR.
Dorte Jensen fra Nordøstsjællands Rideklub NØR fortalte om deltagelse i et integrationsprojekt. NØR er
eneste klub på Sjælland der deltog i projektet, som er startet i Rideforbundet i samarbejde med
integrationsministeriet. Projektet har været fuldt finansieret af tilskud og legater både fra Ministeriet og
Helsingør kommune.
Klubben startede med at beskrive retningslinjer for projektet og opstille succeskriterier, således at projektet
ville skabe succes både for indvandrer pigerne, der skulle lære at ride med også for deres familier og for
rideskolen /klubben.
Den sværeste opgave var faktisk at få fat i 10 piger med indvandrer baggrund. Disse blev dog fundet ved et
samarbejde med institutionen Villa 5 på Vapnagård i Helsingør. 6 Rytter fra rideskolen blev udvalgt som
Tutor for de 10 indvandrepiger. Disse piger blev undervist i teori, omgang med heste og selvfølgelig ridning.
En vigtig del af projektet var også at få en god dialog mellem de danske piger på rideskolen og
indvandrerpigerne og også med deres familier.
En uventet hindring kom pludselig, at forældrene til indvandrerpigerne var bange for, at pigerne ville miste
deres mødom ved ridning og her var projektet nær gået i vasken. Da projektperioden var færdig, blev der
lavet en ny 2 måneders aftale, hvor pigerne kunne fortsætte med at ride til favorable priser, men da de
skulle betale normalpris sluttede interessen, så i dag er der ingen af de 10 indvandrepiger der rider
længere.
Men klubben, underviserne og de piger der har deltaget i projektet både indvandrepigerne og tutorpigerne
har alle haft en god oplevelse og nogle er fortsat venner på facebook og mødes af og til.
Pkt. 8 Eventuelt

Som bekendt blev det ved repræsentantskabsmødet besluttet at alle klubber under Dansk Ride Forbund er
forpligtet til at have et sæt sikkerhedsregler i overensstemmelse med forbundets betingelser for optagelse af
nye klubber.
Sikkerhedsreglerne er nu blevet opdateret, således at der findes ”Vejledning til udformning af
sikkerhedsregler” samt en ”Sikkerhedsregel” som indeholder forbundets minimumskrav. I opdateringen tages
der forbehold for reglementet, så beslutninger omkring sikkerhedsmæssigt korrekt udstyr i de enkelte
discipliner fortsat sker i disciplinudvalgene. Kravet til en sikkerhedsvejledning kan altså ikke underkende
sportsreglementets bestemmelser.
Der blev ikke tid til at drøfte kravet om sikkerhedsreglerne, så det bliver taget op på næste møde

Interesserede klubber er velkomne til at tage udgangspunkt i de sikkerhedsregler der findes på STRK’s
hjemmeside.
På DRF’s hjemmeside findes vejledning i udformning af sikkerhedsregler samt oplæg til sikkerhedsregler, se
nedenstående link:
http://www.rideforbund.dk/Klub%20og%20Bredde/Sikkerhed.aspx

Referent Susanne Petersen

