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Referat af 

Bestyrelsesmøde i Distrikt Bornholm. 
 

 
 

   

Mødetid Tirsdag d. 09.05.2017. kl. 19.30 . 

 

Sted:  NLR. 

 

Deltagere: Ole, Hanne MBR, Marianne NEXØ, Kina VNKR, Helle NLR, Helle 

NBKR, Dorthe,  

    

Afbud: Anette, Johnny ØMKR, Gabi NLR, AC NBKR  
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01. Godkendelse af referat  (D6-møde + Årsmøde d.27.03.17.) 

Er godkendt på mail efter mødet 

02. Orientering fra DRF 

Anne-Mette Binder er ny næstformand i DRF. Erstatter Jørgen Mertz 

Ny generalsekretær er Jacob Gulmann. Han erstatter Jens-Erik Majlund 

03. Økonomi 

Ole har modtaget regnskab for 1. kvartal fra Karen-Lisbeth.  

Der er indbetalt godt og vel kr. 20.000 i kat. 2 midler fra Idrættens Rejsefond. 

Det er en fejl og rejsefonden er kontaktet herom.  

Kat. 3 midler, som vi sædvanligvis modtager, kr. 14-15.000 er indbetalt.  

04. Formand 

Medlemstallet i de bornholmske rideklubber lå i 2016 på 452 aktive medlemmer 

mod 465 i 2015.  

Der har været spørgsmål om behovet for bestyrelsesansvarsforsikring i 

rideklubberne. Det vurderes at der ikke er behov, da man som bestyrelse har en 

bred margin med hensyn til økonomiske beslutninger. Man skal bruge sin sunde 

fornuft. Store klubber med store investeringer / drift, kan overveje det. 

I næste reglementsopdatering bliver det formentlig tilladt for TD at udøve det 

ved stævner i egen klub. 

05. Stævnekoordinator 

Punktet ændrer navn til ”Stævner”. 

 

a.  

Valg af mesterskabsklasser 2016:   
Regler for mesterskaberne 2017 gennemgået og sammenlægning af 

ponykategorier i dressur diskuteret – om der skal sammenlægges nedad eller 

opad.  

Vi beslutter, at hvis der ikke er nok kat. 3’er, rykker de op til kat. 2 og rider kat. 

2 programmer. Er der ikke nok kat. 2, rykker de op til kat. 1 og rider kat. 1 

programmer.  

Der er ingen kvalifikationskrav. Alle godkendte ekvipager går videre til anden 

afdeling. 

Dressur: 

Heste LA4 og LA6 

Ponyer: kat. 1 LA2 og LA4, kat. 2 LB3 og LA1, kat. 3 LB1 og LB2. 

Spring: 

Heste: LA1* 
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Ponyer: kat. 1 LA2**, kat. 2 LA1*, kat. 3 LA1*  

Distriktsmesterskab skal være i sv.grad 2, ellers skal vi kalde det Bornholms-

mesterskab.  

Terræn:  

Heste: 90 cm (Kenneth og Cathie har foreslået at vælge 90 cm i år i stedet for 

100 cm, som er dyrere (ekstra official) og kræver en længere bane.  

Ponyer: kat. 1 90 cm, kat. 2 80 cm, kat. 3 70 cm 

Kina spørger om hvordan det er med dækkener til BM. Andreas Künnemann 

sponserer dækkener til vinderne af mesterskaberne + rosetter til nr. 1, 2 og 3. Det 

skal sikres, at der kommer til at stå Distriktsmesterskab og ikke 

Bornholmsmesterskab på dækkenerne.  

Er det nødvendigt med trykt program? Det skulle ikke være nødvendigt længere, 

hvis man tilgodeser sponsorerne på anden måde, f.eks. sponsorplakater ved 

stævnet, opslag på facebook og hjemmeside.  

Kina overvejer kontante doteringer ved mesterskabet i stedet for gavekort.  

Ole søger dispensation vedr. tidtagningsanlæg og forventer at få et ja. Et nyt 

anlæg vil koste mange penge og kræves kun ved Distriktsmesterskaber. Ellers er 

der måske mulighed for at leje? 

 

b.  

Tilskud til ekstra dressurdommer v. mesterskabsstævnet i MBR:  

Det er nødvendigt med 4 dommere udefra, da der nu også er to afdelinger i 

ponydressurmesterskab. Vi vil give tilskud til 3 dommere. 

 

Terræn: Der skal anskaffes pokaler til kat. 3 og kat. 2 mesterskab. Distriktet 

betaler pokalerne. 

Dorthe: NB ved propositioner for ponydressur. Husk at LA4, LA5 og LA6 er 

forskellige sværhedsgrader. Man må ikke springe en sværhedsgrad over. 

Ole: Ved springmesterskab er frist for efteranmeldelser mandag før stævnet. 

Der har været afholdt et møde om militarystævner 

Planlagt militarystævne på Nørregaard aflyses pga manglende tid hos de 

personer, der kan køre sekretariatet.  

Hjælpere ved militarystævner: Catja Kjeldsen og Cathie vil køre en 

prøveordning, så alle der deltager ved militarystævner, skal hjælpe til. 

06. Distriktets hjemmeside 

Regler om ridning i skove ejet af stat og kommune er sat ind. 

 

07. Kurser 

Susan Rasmussen skal på kursus for stilspringdommere i juni. 

Kenneth og Tage har nok at se til som banebyggere. 
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Karina Weise har bestået første del af sin B-dommereksamen og skal til 1. 

markprøve, ud af 2, i juni. 

Ønske om kursus for holdundervisere. 

08. Nyt fra klubberne 

NBKR: Har holdt et godt stævne. Skal afholde ponygames med socialt samvær. 

Reparere en skade på porten. Planlægge ridelejr. 

VNKR: Planlægger BM. Det er besluttet at udvide hal B med 20 m. Det koster i 

alt 1 mio kr. Har spurgt to lokale byggefirmaer samt Bundgaard Byg ovrefra. 

Forventes at gå i gang efter sommeren. 

MBR: Arbejdsdag samt Opvisnings- og ministævne. 

NEXØ: Afholder NEXØ Showtime søndag den 18. juni, hvor der bliver vist 

forskellige typer hestesport, opstillet madstande m.v. Skal snart holde C-

dressurstævne. 

NLR: Pinsestævne bliver en udfordring i sekretariatet, da et par stykker er 

forhindret. Plan om ærespræmier i alle klasser, som der plejer at være. 

09. Eventuelt 

Eventuelt svensk ponymåling på Bornholm 

Kan man bruge svensk dressurdommer? Ole: De er formentlig dyrere i honorar. 

10. Næste møde 

Onsdag den 13. september kl. 19.30 i MBR 

 

 

Ref. Marianne 


