
Distriktsrådsmøde – Distrikt 14 

14. november 2022 kl. 19.00 

 

Møde blev afholdt på Finstrup, SAO 

Deltagende klubber: VSK, HURK, SRL, USR, SKO, VEB, SKÆR, LØR, HJR, NIR, NØRK, TYR, FRK, RST, HRV, SAO, 

SRL, HHH, Helgstrand Event 

 

Fra Distriktsbestyrelse og sportsudvalg: Christina Volhøj, Lone Nørager, Mette Winther, Bente Østergaard, 

Maria Kjeldgaard, Lone Bang, Kristina Frandsen, Lene Nielsen, Trine Henriksen 

 

Referent: Mette Winther 

 

1.  Nyt fra formanden: 

• Velkomst ved D14’s formand, Christina Volhøj 

• Info fra DRF: 

o Der bliver først udbetalt stævnegebyr i det nye år til de klubber som holder stævne 

omkring jul og nytår. 

o Der er taget omkring 2.500 online Ryttermærker i 2022  

• Der er nye TD’er på vej i Distriktet. 

• Orientering om CoolUnite Charity Rider’s Cup. Der var lagt flyers ud på bordene. Flere klubber i D14 

har tilkendegivet at de er interesseret i at afvikle stævner. 

• Inflationen rammer en del, men vi håber at alle klubber kommer godt igennem den kommende tid. 

o Som nævnt i Formandens Nyhedsbrev, kommer D14’s Bestyrelse gerne ud på besøg i 

klubberne til bestyrelsesmøder. Vi vil gerne høre hvilke problemer klubberne har. 

o Opfordring til at klubberne søger sponsorater. DRF afholder kursus. 

o Opfordring til at klubberne evt. går sammen om fællesindkøb af fx strøelse og foder, for at 

opnå større rabatter. 

o Brug DRF’s konsulenter. De har mange gode tiltag. 

• Husk at der er oprettet ny Facebook gruppe til klubformænd og stævneansvarlige. Se reklame 

under ”Eventuelt”. 

 

2. Økonomi 

Bente opfordrer klubberne til at opdatere kontaktoplysninger på GO, så der bliver sendt 

kontingentopkrævning til korrekt mail. 

Kontingent er sendt ud. 

 



3. Nyt fra Sportsudvalget 

• Ny stævnestruktur i D14 i stævneåret 2023-24 

o Planlægger D/C-stævner ca. hver 3. uge (ikke samme uge hvis det kan undgås). 

o Aftale med D12 og D11/13 om 70 km mellem klubber med stævne i samme uge. 

o Hver klub kan søge 4 stævner. 

o Klubben fastlægger selv om det skal være D og/eller C-stævner, om det skal være dressur 

og/eller spring og hvornår på året. 

o For hver stævne der søges, skal der angives 2 terminer (prioritet 1 og prioritet 2). 

o Der gives ikke garanti for at klubben tildeles 4 stævner. 

o Stævner kan ikke flyttes – men kan aflyses. 

o Der vil blive taget hensyn til klubber der har søgt og fået tildelt CoolUnite klasser, hvis de 

angiver dette på stævneansøgningen. 

o Mesterskabsstævner er udover de 4 stævner der kan søges om. 

 

o Der bliver udbudt 4 stævneterminer på kontrakt i 3 år: 

➢ Påsken 

➢ Kr. Himmelfart 

➢ Rosenparade, dressur 

➢ Rosenparade, spring 

 

o Holdmesterskaber i dressur for pony og hest udbydes i 2023. 

 

• Generel drøftelse af stævnestruktur 

o CM-klasser i spring til C-stævner. Der er både for og imod, men de fleste klubber har haft 

stor succes med at afholde dem, og klasserne hjælper godt på økonomien for stævnet. 

o Udenlandske ryttere skal tjekkes. De er blevet tjekket ved et par stævner i år. Der kan nu 

tjekkes på DRF hjemmeside, om de har indløst gæstelicens. 

o ALLE ekvipager skal meldes på GO – også efteranmeldelser. 

Der er blevet foreslået til DRF, at DRF sanktionere mod rytterne og ikke klubberne. 

o Ved efteranmeldelser skal klubberne tage enten et efteranmeldelsesgebyr eller gebyr på kr. 

50,-.  

Der er aftalt af de fremmødte klubber til mødet, at dette skal overholdes af alle klubber i 

D14.  

 

• Stævneaftale 

o Alle klubber opfordres til at gå hjem til klubbens medlemmer og drøfte stævneaftalen, fx 

sværhedsgraden af mesterskaber. 

 

• Kursus i Equipe 

o D14 arrangere kursus i Equipe, evt. online. Kirstine underviser. 

o Line, Hjallerup inviterer klubber til at sidde med i sekretariatet ved dem, så hun kan dele 

sine erfaringer med systemet. 



 

Opfordring til alle klubber: 

Husk at sende mail/SMS til ”godkender” når der er ansøgt propositioner. 

 

4. Eventuelt 

Anders Vestergaard Carlsen fra Hjallerup Rideklub spørger ind til hvad klubberne tjener på at afholde D-/C-

stævner. 

• Hjallerup oplyser at de til deres C-springstævne i Påsken tjente omkring kr. 100.00 uden indtægten 

fra cafeteria. 

• Løgstør oplyser at de har en tommelfingerregel, som siger at de til C-spring tjener ca. kr. 50-70 pr. 

start. 

• Klarup oplyser at de sidst til D-spring (med ikke ret mange starter) tjente omkring kr. 7.500. 

Hjallerup tilbyder at dele deres skabelon for stævneøkonomi. Henvendelse til Anders Vestergaard Carlsen.  

 

Hjælpere til stævne: 

• Snakken går på om klubberne kan hjælpe hinanden til stævner, og derved kan den hjælpende klub 

tjene lidt penge, og stævneklubben kan få hjælpere. 

 

Reklame for Distrikt 14’s nye Facebookgruppe for klubformænd samt stævneansvarlige.  

Gruppen hedder: ”NYT FRA DISTRIKT 14 (for klubformænd og stævneansvarlige)”. 

 


