Distrikt 6
Referat af

Bestyrelsesmøde i Distrikt Bornholm.

Mødetid

Tirsdag d.09.06.20. kl.19.30 .

Sted:

NLR.

Deltagere:

Ole, Hanne MBR, Michelle NEXØ, Kina VNKR, Gabi NLR, Helle
NBKR, Dorthe og Anette.

Afbud:

Randi.
Karen-Lisbeth u/ afbud.
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01. Godkendelse af referat (05.12.19.)
Referatet godkendt.

02. Orientering fra DRF
DRF + Trolle Company har indsamlet 507.000,-kr., der fordeles mellem klubber med
rideskoler. (mail vedlagt protokollen).
Pr. 31/12-18 havde D6 472 medlemmer – og pr.31/12-19 havde D6 449 medlemmer. Dvs. et
fald på ca. 5%.

03. Formand
a. Travstald i Hareløkkerne.
Michael Jensen har i mange år lejet distriktets stald, men ønsker ikke længere dette.
Sammenholdt med mail fra Charlotte Berg med opfordring til at udskifte porten, beslutter
vi at afgive stalden.
b. Ponymåling i august, hvis vi kan samle min. 6 ponyer (der er pt. 3).

04. Økonomi
a. Årsregnskab 2019.
b. Budget 2020.
c. Rejsefondens kat. III-midler.
Karen-Lisbeth er ikke mødt, og vi har ikke hørt fra hende. Regnskabet 2019 er endnu ikke
revideret. Ole kontakter hende.
Der er fordelt tilskud mellem 6 ryttere i 2019.

05. Stævner
a. Hvilke klasser skal Mesterskaberne afvikles i ?
Dressur:
Spring:
Pony kat. .I LA2 + LA2
Pony
kat. II LB3 + LA1
kat. III LB1 + LB1
Heste
LA4 + LA4
Heste

kat. I LA*
kat. II LB**
kat. III LB**
LB** (disp. fra DRF)

b. Kvalifikation til Mesterskabsklasserne (pony dressur).
Pony dressurmesterskab: min. 50% i min. LB1 i kvalfikationsperioden.
Hvis kat.I og kat.II sammenlægges, rides for kat.I.
Hvis kat.II og kat.III sammenlægges, rides for kat.II.
(Se Bilag 1)
Ingen doteringer, men ærespræmier + rosetter.
c. Hvordan afvikler vi vore stævner ifht. Corona-regler og DRF´s vejledning ?
Se vejledning fra DRF + print på D6-hjemmesiden (Se Bilag 2 og 3).
Klargøring af heste hjemmefra – evt. opsadling ved trailer, forholdsregler i stalden,
præmieoverrækkelse som normalt – dog uden håndtryk, ekstra håndvask i cafeteriet, m.m.
Ingen begrænsning på tilskuere.
d. Tilføjelser til den nuværende stævneplan ?
Klubberne kan melde ønsker til Dorthe og Hanne, som herefter forsøger at lægge ind i
stævneplanen. Evt. indkaldes til endnu et Stævneplanlægningsmøde.
Tirsdag d.14/7: Programtræningsaften i NLR v/ Mimi Eggert Hansen.
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18-19/7 : Kennet H. ønsker at lægge et Militarystævne i stedet for dét d.19-20/9. OK.

06. Distriktets hjemmeside
Vedr. Corona-stævner
- Ole og Kina.
Vedr. Regler for mesterskaber - Ole.

07. Officials og Kurser
a. Underviserkursus v/ Lars Therkildsen.
Vi forsøger at arrangere i efteråret. Som udgangspunkt 3 pladser pr. klub. Klubundervisere
har 1.prioritet og betales af de respektive klubber. Privatundervisere betaler selv eller af
den anvisende klub. Klubberne kan herefter søge tilskud fra BRK.
b. Nye emner til dressur- og springdommere ?
Ingen nye emner pt.

08. Nyt fra klubberne
VNKR : Søgte tilladelse til brug af hallen under Corna, men fik nej. Pia Winther ny kasserer.
11/6
: Arbejdsdag.
13-14/6 : Militarystævne
20-21/6 : Dressurstævne
Klubmesterskaberne er endnu ikke meldt ud.
Ønske om en VNKR-Cup, har dækkenerne.
MBR : Intet nyt. Der har været udendørs ridning. Holdundervisning er startet op.
8/6 : Arbejdsdag + grill.
NEXØ : Ny formand er Trine Helen Jensen, Michelle Krogsgaard er repr. i distr.best.
Der har været redet i hallen med ok fra politiet.
NLR : Gen.fors. afholdt inden Corona – Gabi er stadig formand. Det går stille og roligt.
Keld Bech døde pludseligt efter kort tids sygdom => ??? vedr. opstaldning.
NBKR : Nogle få medlemmer har ikke villet respektere, at hallen har været lukket under
Corona. Ellers intet nyt.

09. Eventuelt
Ingen pkt.

10. Næste møde
Tirsdag d.06.10.20. kl.19.00 i NEXØ .

Referat v/ Anette Sorth-Olsen.
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Bestemmelser for distriktsmesterskaber i Distrikt 6
Generelt for mesterskaber i Distrikt 6 gælder:
Distriktsmesterskaberne afvikles efter DRFs reglement pkt. 92, pkt. 292 og pkt. 392.
Distriktsbestyrelsen beslutter hvert år i april-maj måned i hvilke klasser distriktsmesterskaberne i
dressur og ridebanespringning skal afvikles i i det pågældende år, dog altid under hensyntagen til
DRFs reglement.

For distriktsmesterskaberne for ponyer gælder endvidere:
Hvis der er mindre en 3 rettidigt tilmeldte ryttere i en kategori, kan denne kategori sammenlægges med
en anden kategori. Dog kan kategori 3 aldrig sammenlægges med kategori 1.
Dressur: Hvis kategori 2 og 3 sammenlægges rides programmer fastlagt for kategori 2 og hvis kategori
1 og 2 sammenlægges rides programmer fastlagt for kategori 1.
Kvalifikation til ponydressur: Ekvipagen skal være godkendt i minimum LB1 i kvalifikationsperioden.

Distriktsmesterskaber 2020
Distriktsmesterskaber i dressur:
Alle mesterskaber, også pony, afvikles som een klasse i 2 afdelinger. 1. afdeling rides lørdag og 2.
afdeling rides søndag. Resultaterne for 1. og 2. afdeling sammenlægges og udgør ekvipagens resultat.
Alle godkendte ekvipager går videre til 2. afdeling.
Afvikles i MBR den 8.-9. august i følgende klasser:
Heste

LA4A + LA4A

Pony kat. 1

LA2B + LA2B

Pony kat. 2

LB3B + LA1B

Pony kat. 3

LB1B + LB1B

Efteranmeldelsesfristen til distriktsmesterskaberne i dressur er torsdag den 6. august kl. 18.00.

Distriktsmesterskaber i ridebanespringning:
Afvikles i NLR den 22.-23. august i følgende klasser:
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Heste

LB2**

Pony kat. 1

LA1*

Pony kat. 2

LB2**

Pony kat. 3

LB2**

Efteranmeldelsesfristen til distriktsmesterskaberne i springning er mandag den 17. august.
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11.
Dansk Ride Forbunds anbefalinger til afvikling og deltagelse i
stævner (opdateret)
af Julie Servé Regtved - udgivet den 8. juni kl. 15.35 (redigeret den 12. juni kl. 11.45)

Det meste af ridesports-Danmark har ventet med længsel på, at der igen skulle blive åbnet for stævner, og
nu er det så en realitet. Dog er det nødvendigt at tage en række forholdsregler – både som arrangør og
deltager – så vi alle i fællesskab bidrager til at mindske smitten med COVID-19 mest muligt og kan blive
ved med at afvikle stævner.
Derfor har vi samlet vores anbefalinger til, hvilke forholdsregler man kan tage, så man på forsvarlig vis kan afvikle og deltage i
ridestævner. Vi ved, at vores liste ikke er udtømmende, og den forventes derfor at blive opdateret løbende i takt med, at vi
drager erfaringer fra afviklede stævner. Derfor er I også mere end velkomne til at melde ind til os
på kommunikation@rideforbund.dk, med gode ideer eller forslag til, hvordan anbefalingerne kan blive endnu skarpere.
Vi opfordrer til, at alle arrangører håndhæver både jeres egne og myndighedernes retningslinjer, og at alle deltagere hjælper til
ved at overholde dem. Vi opfordrer desuden alle i ridesporten til i fællesskab at overholde det gældende forsamlingsforbud på
50 personer pr. arrangement/klasse samt sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer.
Overholdelse af forsamlingsforbuddet på max. 50 personer
Som stævnearrangører skal I være yderst opmærksomme på, at de max. 50 personer pr. arrangement/klasse er inklusive alle
med tilknytning hertil – det gælder altså både ryttere, officials, TD’er, dommere, stævnearrangører, stævnepersonale, etc. I kan
med fordel forberede en beregning af, hvor mange personer der vil være tilknyttet hver enkelt klasse og benytte denne som
hhv. intern rettesnor samt dokumentation ved en evt. kontrol fra politiet. Vær i denne sammenhæng opmærksomme på, at
officials godt kan virke i flere klasser (f.eks. kan samme dommer godt dømme i flere klasser).
Anbefalinger til planlægning og afvikling - stævnearrangører
- Læs gerne Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv pr. 10. juni (især relevante
er afsnittene om hhv. turnerings- og konkurrenceaktiviteter samt om publikum/deltagere).
- Tænk gerne i ’rid og skrid’-koncepter 😉
- Rengør kontaktflader (dørhåndtag, skraldespande, toiletter mv.) flere gange om dagen.
- Overvej tidsplanen og læg evt. længere pauser ind mellem klasserne
- Overvej at inddele stævnepladsen i zoner og lav evt. et oversigtskort, som kan uploades via Equipe. Beslut evt. max. antal
personer pr. zone.
- Afgræns/tydeliggør/inddel evt. med minebånd de områder, hvor rytteres hjælpere/tilskuere må opholde sig.
- Lad gerne så meget som muligt afvikle udendørs – f.eks. funktioner som sekretariat, speak, cafeteria mm.
- Gør rytterne opmærksomme på, at de skal opholde sig kortest muligt tid på stævnepladsen og holde hjælperantallet på et
minimum og undlade at medbringe tilskuere
- I må gerne sætte krav på max. antal personer tilknyttet pr. hest.
- Brug gerne så mange opvarmningsbaner som muligt, så antallet af ryttere pr. bane minimeres – fastsæt evt. et max. antal
ryttere pr. opvarmningsbane
- Benyt evt. én fast stævnehjælper pr. opvarmningsbane, som kan hjælpe alle ryttere med f.eks. at sætte spring op og ned
- Hvis muligt, opfordr ryttere til at skridte til og af uden for opvarmningsbanerne
- I må gerne benytte ridehallerne (både til opvarmning og konkurrence), men vær særligt opmærksomme på at overholde de
sundhedsmæssige retningslinjer.
- Overvej afskærmning mellem dommer og hjælpere i dommertårn samt personer i sekretariat med f.eks. plexiglas.
- De samme personer kan med fordel udføre de samme opgaver under hele stævnet, i det omfang det er muligt.
- Tilbydes der opstaldning, kan rejsestalde opstilles i flere, mindre sektioner
- Overvej behovet for at have cafeteria. Hvis der tilbydes forplejning, kan bestilling og servering ske udendørs. Sørg desuden for
at sikre god afstand mellem gæsterne/kunderne.
- Præmieoverrækkelser er ikke nødvendige;
- præmier, rosetter og kritikker kan eftersendes (kritik kan evt. sendes digitalt)
- tag højde for udgifter/ressourcer forbundet med eftersendelse
- Placer tilgængeligt håndsprit flere steder på stævnepladsen og vær ekstra opmærksom på generel hygiejne og rengøring –
især i forhold til toiletfaciliteter
Anbefalinger til deltagere
- Meld fra, hvis du viser nogen tegn på sygdom
- Undlad at melde til stævner tidligere end 14 dage efter, du har været i udlandet
- Undgå at danne grupper af mennesker eks. ved indgang til opvarmning eller på springopvarmning
- Vær realistisk omkring din tidsplan – ophold dig kortest muligt tid på stævnepladsen
- Hold antallet af hjælpere på et minimum og lad tilskuere blive hjemme
- Begræns det antal personer, du/din hjælper har kontakt med ved stævnet
- Undlad at være tilskuer til de andre deltageres ridt

12-06-2020
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Retningslinjer ved udendørsstævner i forbindelse med Covid-19


Du er velkommen på stævnepladsen både som rytter / hjælper og publikum – men
vi forventer at du udviser de nødvendige hensyn i henhold til myndighedernes
anbefalinger



Føler du tegn på sygdom – så bliv hjemme



Undlad at samles i større grupper på stævneområdet



Vi anbefaler du sadler op / ned ved traileren



Bruger du spiltove / staldområder skal du holde god afstand til de andre



Brug hver andet spiltov – med mindre du kommer fra samme stald



Der må maks. være 1 hjælper pr. hest / pony indendørs – foruden rytteren



Hold god afstand både til fods og til hest



Publikum er velkomne, men vi ser gerne at de sidder ned



Klubberne er særligt opmærksomme på ekstra rengøring på alle fællesområder



Læs gerne vejledning på Dansk Rideforbunds hjemmeside www.rideforbund.dk



Det er stævnearrangørens ansvar at tilpasse tidsplanen, evt. med længere pause
mellem hver klasse, ved mange tilmeldinger til den enkelte klasse
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