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Indkaldelse til 

 

Bestyrelsesmøde i Distrikt Bornholm. 
 

 
 

   

Mødetid Mandag d. 6. december 2021 kl.19.00 . 

 

Sted:  Ole K-D, Vasegårdsvej 6, 3720 

 

Deltagere: Ole, Hanne MBR, Michelle NEXØ, Kina VNKR, Gabi NLR, Helle 

NBKR og Dorthe 

    

Afbud: Randi, Karen-Lisbeth, Anette 

 

Referent: Kina 
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01. Godkendelse af referat (20.09.21.) 

Godkendt uden bemærkninger 

02. Orientering fra DRF 

- Ponymåling den 8. januar, satser / håber på at den kan gennemføres med nok tilslutning 

- Morten Rotwitt har besluttet at der gennemføres Teams Møder for Distriktsformænd i 

DRF – der har dog været manglende tilslutning. Her er der blandt andet oplyst om kurser 

for officials. Der er et online sikkerhedskursus, her har indtil videre 387 gennemgået dette. 

Ligeledes kan man tage Ryttermærkekurser online, hvilket pt. 313 personer har gjort. DRF 

og Ole opfordrer klubberne til at få skabt fokus på Ryttermærkekurser ude i klubberne. 

- Nye reglementer er på vej – er offentliggjort på Rideforbundets hjemmeside. Der forsøges 

som noget nyt at lave en ”reglements-spørgetime” – pr. disciplin. Hvor man kan tilmelde 

sig online, og derved få mulighed for at stille spørgsmål til nye reglementer. Tilmelding 

findes under kurser / undervisning på DRF hjemmeside. 

03. Formand 

- Ansøgninger vedr. rejsepenge / Kategori 3 midler er i gang. Disse fordeles som vanligt. 

Distriktet tildeles en samlet sum penge, som herefter frit kan fordeles. D6 uddeler efter et 

pointsystem, alt afhængig af hvor langt man rejser og hvor meget. 

Kategori 2 midler bestemmes ikke i distriktet. Dette gælder kun ved turneringer / 

holdmesterskaber samt ved deltagelse i DM 

- Indbydelse fra Travselskabet vedrørende info-aften om regler for hestehold. Se mere info 

på D6 hjemmesiden – alle kan tilmelde sig 

04. Økonomi 

- (afbud fra Karen-Lisbeth) Pt. Mangler der regnskab fra Rejsefonden. Distriktet har 

modtaget kr. 14.000,- men det fremgår ikke for hvad, eller hvad det står for. KL og Ole 

har rykket for et regnskab – endnu ikke modtaget. Ole og KL følger op 

- Klubunderviserkursus med Lars Terkildsen. Dette gav et overskud på kr. 1.190,- Der var 

et godt fremmøde med 15 deltagere. KL fremsender faktura til klubberne på 

undervisningen samt kontingentopkrævning for D6. Disse skal være betalt inden 31. 

december.  

- Klubberne skal minde om at officials sørger for at indsende evt. kursusgodtgørelser. Skal 

også være inden nytår, da de skal være BRK i hænde senest den 15. januar 2022. Der er 

ikke flere kurser i DRF regi i 2021 

05. Stævner 

- Afholdt stævneevalueringsmøde i MBR med et godt fremmøde af alle på nær Tage M, der 

var på ferie. Der var mange gode tilbagemeldinger fra rytterne, med deres ideer på 

udvikling / forbedring af stævner på Bornholm. Alle henvendelser blev gennemgået på 

mødet, og referatet fra mødet kommer på nettet så snart det er godkendt. 

Der var et stort ønske fra flere ryttere om at få CUPS tilbage, som kører henover hele året 

– i lighed med tidligere. Distriktet er meget positive overfor dette, og der arbejdes allerede 

på at skaffe sponsorer. Allan Hansen og Michelle Krogsgaard har allerede fået positive 

tilbagemeldinger, så der er et håb om at få en CUP op at stå for både spring og dressur 

snarest muligt i det nye år. En evt. CUP vil som udgangspunkt følge tidligere års 

pointsystem, og gælde ved alle C stævner inkl. D klasser ved C stævner. Kennet H. har 

givet tilsagn om at han gerne styrer point. 
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- Som skrevet et godt fremmøde ved stævneevalueringsmødet. Distriktsbestyrelsen ønsker 

at fastholde modellen om et lukket møde for stævneudvalg og officials, og invitere alle 

ryttere til at fremsende feedback og ideer inden mødet, således at der er tid til at disse 

gennemgås og forberedes inden mødet. 

- Til mødet var der også et stadigt ønske om mere lydhørhed fra vores banedesignere om at 

lave mere variation i linjeføring, og at banerne passer til sværhedsgraden på klassen. Det 

er fornemmelsen at nogle hesteryttere bliver væk fra de lokale stævner på den baggrund. 

En mulighed er at der til en evt. CUP finale kommer banedesigner fra fastlandet. Dette kan 

også være med til at give ny inspiration til de lokale designere. 

06. Distriktets hjemmeside 

- Bedre oversigt over stævneplanen for 2022 

- Stævnearrangører skal huske at lægge link til både GO og Equipe på D6 hjemmesiden 

07. Officials og Kurser 

- Allan og Rie er i gang med at uddanne sig til Teknisk Delegerede. De følger Marianne 

Ipsen, og hun bestemmer når de skal videre til eksamen 

- Rie deltager i kommende kursus ”Intro kursus for dressurdommere” 

- Kursus for Stildommere den 26. – 27. marts, håb om at Nanna Anker og Katja Speed, kan 

komme afsted. 

- Kursus for springdommere – ændringer er på vej, så nærmere info kommer. Dette vedrører 

Lærke Enni, og Ole holder øje. 

- D6 har afholdt kursus for undervisere med 15 deltagere. Der har været positive 

tilbagemeldinger. Der vil komme flere i løbet af vinteren. Disse vil evt. blive disciplin 

opdelt, Ole sender spørgeskema ud til deltagerne, og hører deres mening. Det kan evt. 

blive mere detaljeret undervisning, hvis holdene bliver mindre. 

08. Nyt fra klubberne 

VNKR :  

- Kina melder at der er planlagt juledressur og julespring hhv. den 20. og 21. december. 

- Der er et meget aktivt materialeudvalg pt. Hvilket klubben nyder godt af.  

- Centeret har besluttet at noget af taget i hal A skal skiftes i kommende udendørssæson 

MBR   : 

- Hanne fortæller at der er et meget aktivt ponyudvalg, der laver alt fra bom træning, til 

pudseaftener og rytter fitness. 

- Der er planlagt diverse julearrangementer, og der rides rytteroptog 4. søndag i advent 

- Afholder Generalforsamling den 15. februar, og der er ikke lagt op til den store 

udskiftning 

NEXØ : 

- Michelle fortæller at man endelig er færdige med renovering af bund og barriere. Det er 

blevet rigtig flot, men har selvfølgelig kostet mange kræfter, så der pustes lidt ud.  

- Afholder Generalforsamling i februar, dato ikke fastlagt 

NLR    : 

- Renovering af rytterstue er næsten færdig. Så kommer turen til toiletter, der skal renoveres 

og isoleres.  

- Har Rytteroptog den 19. december 

- Har planlagt juleafslutning den 16. december 
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NBKR : 

- Helle siger på vegne af NBKR stor tak til VNKR for lån af hallen i forbindelse med 

Nissestævne efter at deres egen hal var oversvømmet på grund af den megen regn. De 

havde et godt stævne. 

- Har Rytteroptog blandt andet til Klemens Kro samt internt julestævne 

09. Eventuelt 

- Michelle fortæller at der var god tilslutning til svensk ponymåling 

- Michelle og Gabi fortæller om en rigtig god tur til Christmas Show, hvor der var mange 

afsted, og med et rigtig godt sammenhold på tværs af øens klubber 

10. Næste møde 

- Den 14. marts 2022 kl. 19.00 i NEXØ 


