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Referat af 

 

Bestyrelsesmøde i Distrikt Bornholm. 
 

 
 

   

Mødetid onsdag d.07.04.21.  kl.19.00 . 

 

Sted:  MBR. 

 

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

NBKR, Dorthe, Karen-Lisbeth og Anette.  

    

Afbud: Helle. Karen-Lisbeth deltog via Skype. 
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01. Godkendelse af referat (06.10.20.) 

Referatet godkendt. 

02. Orientering fra DRF 

a. Alle stævner er lukket ned t.o.m. d.26/4 pga. Herpesvirus. Dog er dette ændret pr. 8/4 

således, at stævner kan åbnes pr.12/4. (se vedlagt mail i Protokollen). 
Der er styr på karantænestalde. Det forventes, at der bliver indberetninger af brud på 

bestemmelser. Smitteudbrud skyldes ikke de stævnedeltagende i Spanien, men 

sandsynligvis import af ponyer. Der er ikke helt overblik over de smittede stalde => 

Nedlukning af stævner. Fremadrettet vil gælde flg.: 

1. Raske stalde – Herfra kan heste deltage i stævner, hvis de er temp.fri på stævnedagen. 

2. Stalde med symptomer på Herpesvirus – 14 dages karantæne. Ingen tilgang/afgang af 

heste i disse stalde, 

3. Smittede stalde – Min. 21 dage, før heste tages ud til stævner e.lign. 

 

b. Forslag til ændring i DRF-Kontingent.    (Vedlagt Protokollen) 

Vi foreslår Kontingent alternativ 1 eller 2.    (Se bilag). 

 

c. I 2020 uddelte Trolle Company 25.000 kr. til Corona-ramte klubber mhp. at skaffe flere 

medlemmer (f.eks. ridelejre). D6 søgte ikke disse midler. Der ønskes nu et mindre beløb 

men med mulighed for at benytte dette til flere forskellige aktivitetet. 

Mail á 9/4 er vedlagt Protokollen. #aktivesammen-kampagnen d.13.maj. 
 

d. På landsplan forventes en nedgang på 1.000 – 1.500 medllemmer i DRF i det sidste år. 

 

03. Formand 

a. Enkelte klubber har afholdt Gen.fors., de øvrige planlægger snarest. => Husk at indberette 

til DRF. 

 

b. Michelle spurgte, hvorvidt DRF stiller sig til den manglende undervisning under 

nedlukningen (sikkerhedsmæssigt i fht. utrænede ponyer/børn, m.m.). Ingen konkrete 

kommentarer. 

Hver klub besvarer spørgeskema fra DIF. 

04. Økonomi 

a. Regnskab       (Vedlagt Protokollen) 

Regnskabet blev gennemgået af Karen-Lisbeth. Ingen særlige kommentarer eller 

spørgsmål. 

Vi besluttede fremover kun at have Danske Bank-kontoen + DLG mhp at begrænse div. 

gebyrer. Husk at ændre kontonummer div. steder (stævner m.m.). 

 

b. Budget           (Vedlagt Protokollen) 

Gerne nye annoncører på hjemmesiden, da flere tidl. har opsagt. 

Tidtageranlægget + Equipe skal samkøres => en mindre udgift. D6 skal muligvis købe en 

ny bærbar computer til formålet – evt. søges fonde hertil. 
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c. Der er uddelt regninger til enkelte klubber (mgl. Betaling af klubkontingent). 

Klubberne skal huske at opdatere adresser på kasserer/klub til Karen-Lisbeth. 

05. Stævner 

a. Mesterskaberne – hvilke klasser skal de afvikles i ? 

Dressur: 

Heste          :  LA4 + LA4 

Pony Kat.I  :  LA2 + LA2 

Pony Kat.II :  LA1 + LA1 

Pony Kat.III:  LB1 + LB1 

 

Spring: 

Heste           :  LB**    (Der søges disp. på sværhedsgraden). 

Pony Kat.I   :  LB** 

Pony Kat.II  :  LB** 

Pony Kat.III :  LB** 

NB. Notits på hjemmesiden vedr. Distriktsmesterskab Cup 2021. 

 

b. Mesterskaberne – kvalifikationer til Pony-dressur ? 

Bestemmelser for distriktsmesterskaber i Distrikt 6  

Generelt for mesterskaber i Distrikt 6 gælder:  

Distriktsmesterskaberne afvikles efter DRFs reglement pkt. 97. 

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 som minimum have opnået 50% af højeste pointsum i LB1B eller 

højere ved C-stævne i kvalifikationsperioden. 

  

Distriktsmesterskaber 2021 

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. 

c. Ændring i Stævneplanen – se D6-hjemmesiden. 
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d. Snart nyt på DRF´s side vedr. VM-Holdturnering 2022.        (Vedlagt Protokollen) 

06. Distriktets hjemmeside 

Der efterlyses annoncer. 

Opslag vedr. Cup. 

Desuden skal distriktets FB-side holdes ”ren”, dvs. kun distriktsrelaterede opslag (beridere, 

stævnenyt, etc.) – men ikke opslag vedr. behandlere, salg o.lign. Disse er til gengæld 

velkomne til at tegne annonce på hjemmesiden.  

07. Officials og Kurser 

a. Nye emner til Dressur-dommer ? 

Div. emner blev drøftet => Ole spørger + evt. notits på hjemmesiden. 

 

b. Nye emner til Springstil-dommer ? 

Div. emner blev drøftet => Ole spørger + evt. notits på hjemmesiden.  

Lærke Enni er i gang som springdommerelev. Kursus til efteråret => D-dommer. 

 

c. Nye emner til TD´ere ? 

Div. emner blev drøftet => Ole spørger. 

08. Nyt fra klubberne 

VNKR : Gen.fors. planlagt til 26/4 udskydes til senere. Der skal findes 1 nyt best.medl., da 1    

               ønsker at stoppe. Der mangler et aktivt Materialeudvalg. 

               29-30/4 og 1/5 Stævne (håber at alt åbner til da). 

               Vi længes efter at åbne springbanen, men det skal være mere tørt. 

 

MBR   :  Har holdt best.m. 

               Gen.fors. planlagt til d.16/5. Der forventes ingen udskiftninger. 

               Ny tilbygning står færdig. Booking i Corona-perioden har fungeret godt. 

 

NEXØ : Har afholdt Gen.fors. Lone M. er udtrådt af best, Peter Møller Hansen er ny formand. 

 

NLR    :  Dato for Gen.fors. er endnu ikke fastsat. 1 ønsker at trække sig fra best., men nye vil  

               gerne ind. 

               Grusbanen er god => Undervisningen kunne allerede starte for 1 mdr. siden. 

               Cafeteriet er under renovering. Der arbejdes på at lave ny udendørs dressurbane. 

               Skærpingegård er solgt. 

 

NBKR :  Gen.fors. er endnu ikke planlagt. Der forventes ingen udskiftning i best. 

                Pt. ingen undervisning – kun motionsridning. 

09. Eventuelt 

Ingen punkter. 

10. Næste møde 
Mandag d. 14.06.21.  kl.19.00 i VNKR. 

 

 

Referat v/  Anette Sorth-Olsen. 


