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Referat af 

 

Årsmøde i Distrikt Bornholm. 
 

 
 

   

Mødetid Mandag d.11.marts 2019  kl. 19.00 . 

 

Sted:  NBKR. 

 

Deltagere: Ole, Hanne MBR, Stine NEXØ, Susanne M.VNKR, Gabi NLR, Randi 

og Helle NBKR, Johnny ØMKR, Dorthe, Karen-Lisbeth og Anette samt 

4-5 øvrige medlemmer af Distrikt Bornholm.  

    

Afbud: Kina. 
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Ole K.D. bød velkommen, særlig til ny formand i NBKR, Randi Madsen. 

01. Godkendelse af referat (á 29.01.19.) 

Referatet godkendt med små rettelser. 

02. Orientering fra DRF 

6/4-19.: Repræsentantskabsmøde i Korsør. Ingen deltagelse fra Distr.6. 

General Sekretær Jacob Gullmann erstattes af Morten Rodtwitt. 

Vedr. ”Vision 2020”: DRF vil ansætte 1 Uddannelseskonsulent + 1 Studentermedhjælp. 

Breddeudvalget ønsker nogle Breddekonsulenter ude i distrikterne mhp. at hverve nye med-

lemmer. Ole tjekker op på ”Go!”, hvem der står noteret for Distrikt 6. 

03. Formand 

a. Formandens beretning.    Se denne vedhæftet som bilag. 

Vi gør det godt ude i klubberne. 

I hele DRF er medlemstallet i perioden 2012-2017 faldet med 19,6%, mens det i Distrikt 6 

kun er på 3,2% .   

Der er fine tilbud til de dygtige ryttere, men der mangler lidt til de nye (Breddeaktiviteter). 

Årets regnskab er rimeligt, dog med et underskud. Dette skyldes bl.a., at Militaryudvalget har 

indkøbt nye materialer. 

Nyt i 2018: Combistævner (Spring + Dressur) => flere stævner i 2019. 

Der er kommet flere pony-starter i de lave klasser. 

Flotte præstationer af de bornholmske ryttere, specielt i Military. Vi har 3 ryttere med i A-

truppen. De og Sportsprisen til Astrid Skovgaard er god PR for ridesporten. 

Der har hverken været afholdt licens- eller Ryttermærkekursus i 2018 – i stedet forventes E-

learningkursus mhp. Licens fremover. 

TAK til   pressen – Bornholms Tidende og TV2-Bornholm, som havde en flot optakt/dækning   

                                af Hubertusjagten. 

               Distriktsbestyrelsen, 

               Klubberne.      

04. Økonomi 

a. Fremlæggelse af årsregnskab 2018.    Se dette vedhæftet referatet. 

Der har ikke været sponsorater i 2018. 

Lidt flere medlemmer => lidt større kontingentindbetaling, lidt større beløb fra Rejsefon-

den. 

Overskud på berider, hvilket dog ikke er hensigten – det skal blot balancere. 

Regnskabet viser et underskud på 12.609,34kr., hvilket primært skyldes materialeind-

køb i Militaryudvalget. 

Status:  
”Skyldig kat.II” = udbetaling fra Idrættens Rejsefond. Vi mener det er uberettiget, har 

gjort opmærksom på det, men der er ikke reageret. Vi dem stå 1 år endnu. 

Karen-Lisbeth lukker Girokontoen (Danske Bank). 

Kennet opfordrer til, at vi øger støtten til Breddeaktiviteter. (jf. Pkt.3) 

Karen-Lisbeth efterlyser ønsker til, hvordan vi kan øge vores aktivitet.  

 

b. Fremlæggelse af budget 2019.     Se dette vedhæftet referatet. 

Der ønskes Bannerannoncer på hjemmesiden (1.200,-kr./år). 

Ole sagde tak til Karen-Lisbeth for fremlæggelse af Driftsregnskab og Budget. 
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05. Stævner 

Distriktsmesterskaberne afvikles i flg. klasser: 

Spring:     Heste             -  LA1*                       Dressur:  Heste               -  LA4A + LA6A 

                 Pony Kat.1    -  LA2*                                       Pony Kat.1      -  LA2B + LA4B  

                 Pony Kat.2    -  LA1*                                       Pony Kat.2      -  LB3B + LA1B 

                 Pony Kat.3    -  LA1*                                       Pony Kat.3      -  LB1B + LB2B. 

 

Husk at skrive frist for kvalifikation med. 

 

Laura Kowsky opfordrer til at gå ind over distriktets hjemmeside, når der meldes til stævner 

på ”Go!”. 

Ole opfordrer til at udskrive de laveste klasser til E-klasser, da der så ikke vil være krav til 

rytterne om licens. 

Ole har rettet tilmeldingsfrist til NLR-stævne, da der var skrevet fejl. 

Nyt: D-stævner må nu afholdes kun for 1 klub (klubstævne).  

Ny Cup: Bornholms Brand Cup. Kennet H. styrer den. Sponsoratet dækker umiddelbart 

dækkener og rosetter til vinderne. Evt. kan der suppleres med sponsorat fra andre firmaer, så 

der også dækkes rosetter og præmier til de øvrige placeringer. Dog skal der først snakkes med 

Susan for at få præciseret aftalen med Bornholms Brand.   

Kennet H. er blevet kontaktet af Benny Elmann, som arrangerer NM i 5-kamp. Dertil ønskes 

lån af 10 heste. Lidt uheldigt, at det falder sammen med stævne i NEXØ – dog ses der på 

sagen. 

06. Distriktets hjemmeside 

Hjemmesiden bliver ikke brugt så meget mere, i stedet benyttes Facebook. 

Ole forespørger en liste på distriktsmestre gennem tiderne, og vil skrive dette på hjemmesiden. 

07. Officials og Kurser 

Mette Sørensen ønsker at stoppe som official. 

Salina Gammelgaard ønsker at uddanne sig til D-springdommer. 

4-5/5-19.: Kursus i D-banedesigner i Ishøj. 

08. Nyt fra klubberne 

MBR    :  Ny sekretær, Laura Kowsky, ellers ingen ændringer i best. Har afholdt populært  

                Fastelavnsarrangement for de små. 

VNKR :  Ingen ændringer i best. Har afholdt 2 stævner med god tilslutning. Spejlene flyttes   

                fra Hal A til Hal B. 

NBKR :  Randi Madsen er ny formand. Bestyrelsen er endnu ikke konstitueret. 

NEXØ :  Lille udskiftning i best. Stine S.H. er kommet med i Stævneudvalget mhp. senere    

               udskiftning. 

NLR    :  Gen.forsamling d.12/3-19. Der skal vælges ny kasserer. Der er kommet ca. 25 nye  

               medlemmer, flest børn. Har afholdt Ryttemærke 1-lignende arrangement,  

               Ryttermærke 2 er planlagt. Har også planlagt et forældrearrangement. Stævne sidst i  

               marts. 

ØMKR:  Intet nyt. Ingen udskiftning i best.  

09. Eventuelt 

Kennet H. opfordrer til at vi udbreder Ryttermærke 1+2 til (de nye) ryttere på tværs af 

klubberne.  
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10. Næste møde 

Tirsdag d.21.05.19.  kl.19.00 i NLR. 

 

 

 

 

 

 

 

Referat v/  Anette Sorth-Olsen. 
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 Formandsberetning ved årsmødet den 11. marts 2019  
 
Så er der igen gået et år med masser af ridning og godt sammenhold.  
 
I gør det godt ude i klubberne, og I er gode til at holde på jeres medlemmer, i hvert fald bedre end DRF 
som helhed. Fra 2012 til 2017 har DRF haft et fald i medlemstallet på 19,2 %, hvorimod Distrikt 6 kun 
har haft et fald på 3,2 %. Men selvom vi er væsentlig bedre til at fastholde medlemstallet på Bornholm 
i forhold til DRF som helhed, så må vi stadig arbejde for at holde på vore medlemmer og samtidig 
prøve at trække nye til.  
 
DRF ser det naturligvis som et stort problem, at medlemstallet falder så meget. DRF arbejder derfor 
med forskellige strategispor for rekruttere nye medlemmer og fastholde de medlemmer de har. De 
fleste klubber ovre har elevskoler og for at fastholde elevskolerytterne, har et af DRFs tiltag været at 
lave en Elevskole Cup, hvilker ser ud til at have været en succes. Men da vi ikke har elevskoler på 
Bornholm i tilknytning til rideklubberne, så må vi kigge andre veje for at rekruttere og fastholde 
medlemmer.  
 
Jeg mener, at vi har fine tilbud til de rutinerede ryttere i form af stævner og beriderundervisning, men 
jeg mener også, der mangler noget for dem, der endnu ikke er helt klar til at deltage D- og C-stævner.  
DRF har sat mere fokus på breddeaktiviteterne blandt andet ved at uddanne Breddekonsulenter, som 
klubber og distrikter kan kontakte. Breddeaktivitetsudvalget er blevet styrket og er blevet mere aktivt 
og kommer gerne rundt i landet og fortæller om mulige aktiviteter. Jeg mener, at vi også her på 
Bornholm skal sætte mere fokus på breddeaktiviteter. Det kan både ske som egentlige breddestævner 
eller som enkelte breddeklasser i forbindelse med f.eks. et E- eller D-stævne.  
Vi har i distriktsbestyrelsen flere gange snakket om at breddearbejdet, men vi har ikke kunne finde 
personer, som vil bruge tid og kræfter på det. Skulle der sidde nogen ude i klubberne, som kunne 
tænke sig at lægge noget arbejde i breddeaktiviteter, så vil vi meget gerne høre fra Jer.  
 
Regnskab  
Distriktets regnskab for 2018 ser rimeligt ud, men der er et underskud, hvilket blandt andet skyldes 
køb af nye militaryforhindringer. Der er i 2018 købt nye terrænforhindringer for næsten 25.000 kr. Til 
dette indkøb er der modtaget 15.000 kr i tilskud fra Sparekassen Bornholms Fond og det resterende 
beløb er blevet betalt med midler, som Militaryjuntaen over en årrække har samlet sammen. Juntaens 
penge har hele tiden indgået i distriktets regnskab, men aftalen har været, at de penge distriktet får 
ind på militarystævner, kan, efter aftale, benyttes til vedligehold og ny indkøb af terrænforhindringer.  
Med de tilskud distriktet giver til distriktsmesterskaber og officialsuddannelser, så vil distriktet fortsat 
være nødt til at budgettere med underskud. Distriktet har god likviditet nu, men på et tidspunkt bliver 
det måske nødvendigt at hæve klubbernes betaling til distriktet, finde sponsorer eller lave andre tiltag.  
 
Stævner  
Som noget nyt i stævnesæsonen 2018-19 forsøgte klubberne sig med kombistævner, dvs. C-stævne 
med dressur den ene dag i weekenden og spring den anden. Det blev der generelt taget godt imod, 
men der er efterfølgende kommet lidt kritik af, at der var for få stævner. Derfor har klubberne i denne 
sæson sat flere kombistævner på planen. Det gælder om at finde balancen, hvor rytterne synes der er 
stævner nok og der samtidig er tilslutning nok til stævnerne.  
Ser man på antallet af starter ved stævnerne, så ligger det pt. nogenlunde stabilt, men er faldet i 
forhold til for nogle år siden. Der hvor vi mangler tilslutning, og har gjort et stykke tid, er i C-klasser i 
springning for heste. I dressur for hestene er klasserne også blevet lidt mindre de seneste år. Det 
samme ser vi i ponydressuren, hvorimod ponyspringning har rimelig pænt deltagerantal.  
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Skal vi finde noget positivt, så er det i de helt lave ponydressurklasser, hvor vi i vinter har set 
overraskende mange deltagere. Det er bla. dem vi skal bygge videre på, så dem må gøre alt for at 
fasteholde i ridesporten.  
Igen i 2018 har en del bornholmske ryttere været til start udenøs og det med mange flotte resultater. 
Igen i 2018 var det military ponyrytterne, der løb med de store overskrifter.  
For blot at nævne enkelte, så gik guldet i DRFs mesterskab i military for kat. I til Astrid Skovgaard, sølv 
til Luna Richter og bronze til Siw Kaas. Total bornholmsk dominans!  
Til de Nordiske mesterskaber i ponymilitary blev det til guld til Astrid Skovgaard og Shadow og 
Danmark fik bronze i holdkonkurrencen med Astrid og Siw på holdet.  
Vore ponymilitaryryttere har i adskillige år klaret sig rigtig godt både nationalt og nordisk og de er et 
tydeligt eksempel på, hvordan dygtige ryttere kan hjælpe, inspirere og give nye ryttere troen på, at 
hvis man er seriøs og flittig, så kan man nå rigtig langt. Dette har også bevirket, at vi pt. har 3 
ponyryttere med på landsholdets A-trup. Flot!  
Ude på øen er de flotte resultater også blevet bemærket, for som bekendt blev Astrid Skovgaard 
hædret med Bornholms Tidendes Talentpris. Flot af Astrid og god reklame for ridesporten.  
 
Officials  
Det er hele tiden en balance, at have rette antal official til rådighed. På den ene side skal vi altid have 
officials nok til at få dækket vore stævner, og på den anden siden stiller DRF krav til f.eks. hvor mange 
ekvipager en dressurdommer skal dømme om året og hvor mange stævne springdommere og TD-ere 
skal virke ved.  
Distriktet har i 2018 været dækket fornuftigt ind med officials og når der har været afgang, har vi 
fundet nye emner i det omfang, vi har syntes passende.  
Gennem de senere år er det samlede antal af officials faldet lidt, men det er hovedsagelig fordi, at 
officials, som tidligere nævnt, skal være rimelig aktive for at opretholde deres rutine og DRFs krav.  
 
Kurser  
Der har ikke været afholdt licenskursus eller ryttermærkekurser i 2018. Der har ikke været 
efterspørgsel efter ryttermærkekurserne og licenskurserne er ikke længere noget krav for at få 
rytterlicens. I stedet for licenskurserne vil der på et tidspunkt komme noget E-learning, som man skal 
gennemgå i forbindelse med at man køber licens første gang. Hvornår det kommer, er endnu ikke 
fastlagt, men DRF har søgt efter studentermedhjælp med forstand på IT og E-learning, så noget sker 
der da.  
 
Tak til pressen, som igen 2018 har været flinke til at dække ridesporten. Her tænker jeg især på TV2 
Bornholms optakt til og direkte udsendelse fra Hubertusjagten og Bornholms Tidendes dækning af 
ponyrytternes flotte nationale og internationale militaryresultater.  
Tak til distriktsbestyrelsen, klubberne og officials for behageligt samarbejde og tak for det store 
frivillige arbejde I yder for ridesporten.  
 
Ole Kofoed-Dam  
Formand  
Distrikt 6 

 

 


