Evalueringsmøde i Distrikt 6 den 14. november 2013.

1. Klubrunde. NBKR. Havde haft mange stævner – bl.a. BM. Det havde været et stort arbejde. Svært at
finde hjælpere. Tina mente at banen var svær og tung. Mie Johnsen mente at BM skulle afholdes hvor
faciliteterne var bedst til disciplinen. F.eks. VNKR eller MBR til dressur. Enighed om at holde BM hvor
banerne var bedst.
Ole Kofoed-Dam. Ang. BM i dressur i NBKR. Der var 15 startende til mesterskabet – kun 12 gik videre.
Mente at alle skulle have gået videre. Snak om ponyer som har deltaget i DM ikke kan deltage i BM. Det har
noget med datoerne at gøre. Hvis BM ligger før DM på sæsonen er det ok. Med at starte. Johnny Ipsen
mente at i skulle følge DRF reglementet. Mie Johnsen ville have biligere start til championatsklasserne.
Forklaring er at der skal to dommere og en berider til, derfor prisen. Vi vil forsøge en forhåndstilmelding til
cg klasserne allerede til januar for at få et overblik allerede da. Thoms Ennig mente ikke at 50-100 kr.
betød noget hvis man ønskede at ride ch.klasser.
VNKR Har haft mange stævner. Oktober og november stævnerne løber næsten ikke rundt. Kenneth vil
afholde klasser uden dotering, så også små klasser kunne afholdes. Sammenfald af berider undervisning
under DI-stævnerne mærkes også på tilmeldingen. Grete sagde at der var gode faciliteter og Anne Marie.
ville have indendørs stævner til VNKR grundet de gode opvarmningsforhold.
MBR. Ingen problemer
– gode stævner – god økonomi. Tina roste klubben for at have en kort beslutningsproces ved anskaffelser .
Torben så gerne adskillelse af terrænklasserne og military v. Slusegård samt flere naturspring.
Nexø Rideklub. Tynde stævner i foråret Udendørs dressurbane skal repareres – måske er der helt nye
baner på vej. Didde Johnsen roste springbanen.
ØMKR. Tyndt år for klubben, Grundlovsdagsstævnet var godt. Anne Marie roste ØMKR for gode stævner.
NLR. Mange stævner i 2013, god tilmelding og god økonomi. Ros or Pinsestævnet. Der skal fremoer
anvendes stildommere til spring. Vi har ingen, det skal helst ære springdommere som bliver efteruddannet.
DI undersøger om der er emner hvis det bliver et krav. Didde Johnsen. Mente at Cup-Stævner trak flere
tilmeldinger. Kenneth ang. Millitary cup – ideen kunne overføres til spring og gå over flere gange. Anne
Marie – det koster at ride, støt cafeteriet og alle frivillige hjælpere som tjener penge til klubben.
Officials. Ros af Marianne Bech som TD v. NBKR stævne. Ole mente at ordningerne forløber fornuftigt v.
stævner. Anne Marie vil gerne lave et aktivitetsudvalg til ”Hestens Dag” 2014. År 2013 havde været en stor
succes. TYorben fortalte om banebygning at det nu engang tog den tid det skulle. Kenneth sagde at man
blev immun overfor komentarer med tiden og at udskiftning af banepersonale hver 2 time var irriterende.
Evaluering af stævner 2013. Snak om frit medlemskab i alle haller, så man kunne træne i en hal som der
ikke var stævne i. Johnny talte om et medlemskab der skulle dække alle haller. Interesse for ideen.

Antal stævner. Ole mente at der skulle være færre hvis rytterne foretrækker at gå til berider når der er Cstævner. Anne Marie mente et C-stævne i dr. og spr. hver måned. Der er ikke den store interesse for
stævne i januarog februar. Der skal dog være mulighed for at militaryrytterne kan kvalificere sig. Kenneth
mente at det var nok med D-stævner – så sparede man TD udgifterne. Hellere ”huller” om vinteren end om
sommeren .
Mie. Ang. ØMKR`S probem med C-stævner og om det skal være i to dele. Anne Marie mente at den gamle
ordning var god. ØMKR kunne samarbejde med NBKR for at afholde dressurdelen. Johnny kom frem med
ideen om at købe og sælge stævner for 1000 kr. Torben mente at det var en god ide. Didde Johnsen vil
sponsere en dressur cup. Mie udsender en liste om ønsker til klubberne. Januar holdes der møde om
planen – en fra hver klub stiller. Slut med de store møder. Ole fortalte om rejsefonden, skema på nettet,
frist 20. dec.
Hjemmeside. Der var ønsker om nye billeder på forsiden en gang imellem samt link til Live and Go.
Kurser. Lis. Ikke den store aktivitet. Dennis kommer til foråret en weekend og der er kursus for
underviserne. Mette Sørensen er tovholder. Uddannelses kravene er strammet op og officials opfordres til
at deltage i møder hver anden år for at beholde status. Distriktet afholder Ryttermærke 3-4 med examen
inden jul. Grete Rømer meldte sig som underviser.
Ca.25 var mødt frem. De mange gode ideer går idere til Di.-bst. og planlægningsmødet i januar.
Ref. Lis Poulsen, 14.11.2013

