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Bestyrelsesmøde i Distrikt Bornholm. 
Referat 
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01. Godkendelse af referat  (D6-møde d.09.05.17.) 

Sendt ud og godkendt efter mødet  

02. Orientering fra DRF 

Nyt reglement pr. 05.07.2017. Fremover ingen krav for at få rytterlicens. Det er planen, at der 
skal indføres en D-licens. E-learning er ikke klar – kommer på sigt, ligesom man har planer 
om at registrere resultater fra D-stævner på sigt. Der er sparerunde hos DRF for øjeblikket. 
01.09.2017 Nyt breddereglement med nye aktiviteter, kaldet Heste Teamwork. 
Jubilæumsbøger uddelt til alle klubber. 

03. Økonomi 

Karen-Lisbeth ikke med i dag.  
Coyotes har trukket sig som annoncør på D6-siden. 
BM dressur kostede kr. 8.800 til dommere 
Vederlag til banedesigner ved BM spring er skattepligtigt 
Bilag vedr. BM sendes til Karen-Lisbeth – Rejse + ophold + difference i godtgørelse  

04. Formand 

Ved den planlagte ponymåling i august var der ingen tilmeldte ponyer. 
Den 31.07.2017 blev der afholdt møde om det nye spor ved travbanen i Almindingen. 
Deltagere: Charlotte Berg, Islænderforeningen, Travselskabet, Kennet og Ole. Sporet er lavet. 
Der mangler distriktets forhindringer og Trec forhindringer. Skov- og Naturstyrelsen har 
doneret kr. 200.000, Sparekassefonden kr. 100.000 og der er kr. 100.000 fra endnu en sponsor. 
Af disse beløb er kr. 20-50.000 afsat til D6 / Trec. Sporet er lidt bredere end en almindelig 
skovvej. Godt 2 km langt. Der skal laves regler for brug. 
Staldene ved travbanen skal vedligeholdes / repareres. De penge D6 har fået i leje gennem 
årene, går til reparationen. 

05. Stævner 

a. Mail fra Marianne Ipsen (se bilag) Ole sender svar til Marianne / Generelt om stævner. - 
TD skal orienteres om ændringer i ordentlig tid og orienteres, hvis TD ikke skal bruges.  
Vi skal være opmærksomme på, at der skal være nok C-stævner til kvalificerende klasser 
inden BM  (f.eks. LB-klasser ved stævnerne både lørdag og søndag) Niveauet for pony 
dressur og spring er ikke højt pt. Skal der være kvalifikation til BM igen? Det giver en 
udfordring ved sammenlægning af kategorier ved BM dressur. TD generelt: Uheldige 
oplevelser med TD, der ikke har haft styr på reglerne. I B0 springklasser må man starte to 
gange. Military den 16. eller 17. september – dato ikke meldt ud i ordentlig tid. Der er 
afholdt møde om militarystævner – ikke noget referat 

b. Kort evaluering af mesterskaberne. – BM spring i VNKR. Der blev lavet et ad hoc udvalg, 
og fordelt hvem der stod for hvad. Det fungerede godt. Ros til banebygger, anden type 
banebygning end vi ser ellers. BM dressur i MBR lidt udfordrende mht vejret. Ellers 
fornuftigt stævne. 70 tilmeldte rettidigt. Resten kom dryssende derefter. Uddeling af 
rosetter ved BM: MBR uddelte rosetter efter reglerne og VNKR gav en 3. placering i 
klasserne, fordi der var sponserede rosetter til det. Ensrette til næste år. Reglement siger at 
der skal være medaljer til de tre første placeringer. BM aftales mellem klubberne ved 
stævneplanlægningsmøde. Terrænmesterskaberne: 100 cm minimum tre deltagere. En 
rytter må starte i to mesterskaber, så der er mulighed for både at starte pony- og 
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hestemesterskab. Ponyer skal være officielt målt for at deltage i BM Terræn. Kategorier 
bliver ikke sammenlagt i terrænmesterskabet.  

c. Stævneevalueringsmøde. Afskaffet. Der holdes i stedet et for stævnearrangører + officials 
 

06. Distriktets hjemmeside 

Feeds virker ikke altid. Det er en fejl hos DRF.  
Generelle bestemmelser: Hvis frameldinger i spring, ændres C til D-klasse B0. Ole tjekker op, 
om man må det. 

07. Kurser 

Ryttermærker og Klar-parat-start ikke aktuelt længere, da det er afskaffet i forbindelse med 
rytterlicens. Ryttermærker kan afholdes i klubberne, eller i D6, hvis der er efterspørgsel. 
Susan venter på at komme på kursus som stildommer. 
Karina Weise Hansen mangler 2. markprøve for at blive B-dommer. 
Pia Winther vil gerne være stildommer og gerne D-banedesigner. For at blive brugt som 
stildommer af klubberne, skal man være banedesigner også. 
Vi kunne godt tænke os et kursus for holdundervisere. Måske en underviser fra DRF 
Træneruddannelse. 

08. Nyt fra klubberne 

MBR: Afholdt BM. Klubmesterskab blev afholdt indendørs pga dårligt vejr og blød bane 
VNKR: Er gået i gang med at bygge udvidelse af 40-meter hallen. Fundamentet er næsten 
færdigt. Afholdt klubmesterskab og ridelejr. 
ØMR: Stabilt medlemstal. Intet klubmesterskab afholdt. 
NBKR: Lavede en opvisning ved Gardehusarernes arrangement på kasernen. Det var en 
udfordring med meget koordinering. Klubmesterskab afholdt indendørs. Dressurstævne 
afholdt med to dommere. 
NLR: Afholdt klubmesterskab 
NEXØ: Afholdt klubmesterskab. Ridelejr. Pæn tilmelding til kommende D-springstævne. 
 

09. Eventuelt 

Rosenparade i VNKR – Skriver rytterne selv, eller gør klubberne det for dem? Generelt skal 
rytterne selv. Spørgsmål om man tillader rygning hos NLR. Der er skilte med Rygning 
forbudt. 

10. Næste møde 

Torsdag 7. december kl. 19.00 hos Ole 


