Årsmøde i DI6 den 28. marts 2012.
Distriktsbestyrelsen består af en repræsentant for samtlige klubber på Bornholm – for det meste
formændene.
Formålet er at tilrettelægge stævner og sørge for kurser.
Distriktet er således ikke en rideklub – snarere en administrativ overbygning for klubberne.
Sidste år droppede vi Årsmødet grundet økonomiske problemer, sygdom og andet kedeligt. Da vi
endelig kunne overse regnskabet, var tiden forpasset, da vi skal holde mødet i marts – så klubberne
godkendte regnskabet, ligeledes revisorerne og vi kørte videre. Stor tak til Karen Lisbeth og Ole
Kofoed Dam for hjælpen.
Medlemstallene er altid spændende læsning. I 2010 var vi 585 medlemmer, aktive og i 2011 er vi
685 – altså en pæn fremgang. Måtte det blive ved således.
På uddannelsesfronten har vi stadig dommere under uddannelse. Andre officials deltager i de årlige
møder el. et møde hvert andet år, som er et krav for fortsat at være officials. Vi er p.t. 19 officials
på øen.
Også i 2011 gjorde militarysporten et godt og positivt indtryk ved Landsstævnet på Nørregård. I
2012 holder ildsjælene, Annemarie og Kenneth en pause men kommer sikkert stærkt igen.
Beriderundervisningen går sin stille gang, under opsyn af Lisbeth Krogsgård, og der er stadig god
interesse for dette tilbud.
Ponymålerne har haft det samme antal til måling som sidste år – vi egner med 35-40 målinger pr. år.
Her er kommet mange nye regler på dette område både for målerne men også for rytterne. Der er
tilmelding på nettet med det nye system som DRF har anskaffet. Tilfredsheden er blandet, men vi
tager selvfølgelig alle med til målingerne selv om det måske ikke er gået helt efter bogen.
DRF har anskaffet et nyt stævnesystem fra Holland, efter at Danmarks Idrætsforbund stoppede infosport. Systemet er under tilpasning, der sidder således en ansat på DRF udelukkende og hjælper
medlemmer med forespørgsler og med at quide dem igennem. Alle forventer sig meget af systemet,
når det gennemprøvet og rettet til. Det ser vi frem til. DRF afholdt et møde for de bornholmske
brugere i Svaneke, og tilslutningen var stor – og jeg håber at mange blev klogere efter mødet.
DI-bladet er nu stoppet. Vi har fået en flot hjemmeside som jeg syntes virker udmærket.
Selvfølgelig skal man sætte sig ind i hvordan vi bruger det, men det kommer. Der har været afholdt
et brugermøde med klubberne og det gentages efter påske med Jens Harvest. Ønskerne derfra søges
så indpasset i hjemmesiden. Økonomisk er det meget billigere end før. Vi håber på at kunne nøjes
med ca. 15500 kr. fra den enkelte klub og bruge pengene til videreudvikling af hjemmesiden.
Tidligere var det helt andre beløb vi betalte for Distrikts Bladet.
Kurser. Vi afholder Licenskursus den 13.4 – der bliver afholdt 2 af slagsen om året, og ellers efter
behov.
Ryttermærke kurserne står klubberne for, de afholdes efter behov. Klubberne arbejder sammen
således at andre end klubbens medlemmer kan deltage.
Military Juntaen. Består af en lille gruppe mænd, ryttere som forældre. De laver spring til
terrænarrangementerne og er behjælpelig med at hjælpe klubberne ved sådanne arrangementer. Der
kunne godt være mange flere i dette udvalg, så spørg i klubberne om der er nogle som har lyst – jeg
tror det er ganske hyggeligt. I år er der således kreeret bondegårdsspring.
Priser til Ridesporten 2011. Ridesporten fik to priser, nemlig: Årets Talentpris fra Bornholms
Tidende gik til Mai Kaas, og Danmarks Idrætsforbunds ”Du gør en forskel” pris gik til Ole KofoedDam.

Bege oplagte emner og det er dejligt at der således var bred enighed om valgene.
Årets repræsentantskab hos DRF blev afholdt i Rebild Bakker, derfor var vi ikke af sted.
Der blev vedtaget nye regler om sikkerhed, således at det nu er et krav at ride med hjelm på
klubbens faciliteter. Ingen undtagelser – det er lige meget om det er i undervisning el. i friridning.
Det syntes jeg er godt, så har vi endelig lukket den diskussion. Dog gælder det ikke kørsel,
voltigering og spec. Dressurklasser. Alle klubber skal have et sæt sikkerhedsregler der er i
overensstemmelse med reglerne for optagelse af nye klubber. Der kommer mere fra DRF om,
hvordan det skal udføres.
Vaccinationsreglerne. Skal ikke gælde med tilbagevirkende kraft for heste som er basis vacc. efter
2005. Nye regler gælder for ponyer, stævneheste som starter 1.1.2013. Ændringerne kan læses på
forbundets hjemmeside. Jeg har medbragt en mail hvis der er interesse herfor. Ellers er der sikkert
nogle som er klogere på det område end jeg.
Stævneåret 2011 har gået godt, et år med mange gode stævner og tilfredshed blandt rytterne. En stor
tak til klubberne for at påtage sig det kæmpearbejde for rytterne og sporten.
Jeg vil slutte beretningen med at takke distriktsbestyrelsen og klubberne for veludført arbejde for
vores sport.
Lis Poulsen, formandi

