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Referat af  

 

Årsmøde i Distrikt 6 Bornholm. 
 

 
 

   

Mødetid Tirsdag d.19.04.22.  kl. 19.30 . 

 

Sted:  MBR. 

 

Deltagere: Ole, Hanne MBR, Michelle NEXØ, Kina VNKR, Gabi NLR, Laura K. 

NBKR, Dorthe, Karen-Lisbeth og Anette samt 6 øvrige medlemmer af 

Distrikt 6 Bornholm.  

    

Afbud: Randi. 
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01. Godkendelse af referat (á 14.03.22.)) 

Referatet godkendt. 

02. Orientering fra DRF 

D6 var ikke repræsenteret ved sidste Repræsentantskabsmøde. Ulf Helgstrand er stadig 

formand. Man ønsker at højne økonomien ude i klubberne. 

Der arrangeres Ponymåling inden mesterskaberne. (d.18.juni) 

03. Formand 

a. Formandens beretning.    (Se Bilag 1) 

04. Økonomi 

a. Fremlæggelse af årsregnskab 2021.      (Vedlagt Protokollen) 

Indtægter: 21.435,09kr.  Udgifter: 24.652,01kr.    Underskud: 3.216,92kr. 

 

b. Fremlæggelse af budget 2022.              (Vedlagt Protokollen) 

Indtægter: 18.000kr.  Udgifter: 42.800kr.  => Forventet tab: 24.800kr. 

Det forventede Underskud er ok pt. 

Det nye tidtageranlæg er modtaget, det kan køres sammen med Equipe. 

Evt. sam-køb af PC´ere (D6+Nexø+VNKR), gerne lokalt. Ole undersøger. 

Vi forventer nogle sponsorater til ovenstående. 

05. Stævner       

Vedr. Mesterskaberne  -  (Se Bilag 2) 

Vi er endvidere kommet godt fra start i år, har haft store stævner. 

10/3 : Springreglementet opdateres. 

06. Distriktets hjemmeside 

Husk at sætte stævner på hjemmesiden. 

Vi har brug for banner-annoncer. 

07. Officials og Kurser 

Rie Skovgaard og Luna Baunkjær er nu D1-dommere. Brug dem! 

Rie og Allan er under uddannelse til TD´ere. 

Marts: Der har været afholdt kurser for undervisere i både Dressur og Springning. 9 deltagere 

pr. kursus, 1.160kr. i overskud. Evt. opfølgning til næste vinter. 

3.-4./9.: Lærke Enni på Springdommerkursus. 

Stildommere ??? (Vi har måske et par emner). 

08. Nyt fra klubberne 

MBR    : Der afholdes snarest Arbejdsdage, hvor bl.a. springene skal ud og banerne have nyt  

               hegn. D.21.-22./5.: Springstævne. 

VNKR : Der har været udskiftning i bestyrelsen, hvor suppleanten er kommet ind. 25/4:  

               Arbejdsdag, hvor der bl.a. skal lægges grus på banen. Der er et stykke tid til de næste  

               stævner. Emilie er stoppet som underviser, men nye er kommet til. Der mgl. en  

               Stævnerapport fra januar. 
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NBKR : Det går fint. Lånte baner i VNKR pga. regn (våd bane), stævnet gik fint. Dræner nu  

              baner. Ellers bare HYGGE! 

NEXØ : Har afholdt 2 Arbejdsdage med flot fremmøde – 20 pr. dag. Generel klargøring.  

              Ellers intet nyt. 

NLR    : Er ved at være færdig med renovering af rytterstuen, dernæst står toiletterne for tur.  

              Har fået drænet dressurbanen, men springbanen volder problemer. Skal have  

              Arbejdsdage. 

09. Eventuelt 

a. Bent Povlsen vil gerne slå et slag for de to ØMKR-legater (Dressur og spring) for Juniorer 

og Young Riders => Lægges på D6´s Hjemmeside. 

b. Tage Mortensen nævnte forslaget om, at undervisning kun bør varetages af medlemmer af 

Danske Rideinstruktører, dvs. Beridere. Et forslag af ældre dato, der forhåbentlig ikke 

bliver aktuelt foreløbig.  

c. Kennet H. spurgte til Ryttermærkeundervisning. Der har været undervisning i gang i NLR 

v/ Annette Ihle. 

Ole ønsker en Bredde-ansvarlig mhp. Fællesarrangementer for især ponyrytterne – f.eks. 

en fælles Ponylejr. 

Mette Mikkelsen fortalte, at der er et ”Putte-stævne” på vej. 

Kæphesteridning??? 

10. Næste møde 

Tirsdag d.14.06.22.  kl.19.30 i NLR. 

 

 

 

 

 

Referat v/  Anette Sorth-Olsen. 
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Bilag 1. 

 

 Formandsberetning ved Årsmødet den 19. april 2022  
 
 Corona-pandemien har de sidste 2 år betydet voldsomme ændringer i alles 
hverdag og har medført forsamlingsforbud, aflyste stævner, aflyste kurser, aflyst 

undervisning og meget mere.  
Corona-pandemien har for nogle idrætsgrene, især indendørs, betydet tab af 

medlemmer.  
Ridesporten ser dog ud til at være kommet rimelig godt igennem pandemien og 

ser vi på tallene for Bornholm, så har der været en medlemsfremgang fra ultimo 
2019 til ultimo 2021 på hele 16,8 %, så vi nu samlet har 515 aktive medlemmer i 

de bornholmske rideklubber.  
Ser man på pandemiens indvirkning på klubbernes økonomi, så har rideklubber 

med egne heste og elevskole været hårdt ramt. Men her på Bornholm, hvor ingen 
klubber har heste og elevskole, så er min fornemmelse, at alle klubber økonomisk 

set, er kommet rimeligt igennem corona-nedlukningerne. Nedlukningerne er nu 
overstået og kommende vintersæson bliver forhåbentlig nær det normale.  

En af distriktets opgaver er at motivere egnede personer til at uddanne sig som 
official i Dansk Ride Forbund. Det prøver vi at gøre i et omfang, så vi på Bornholm 

har de officials, vi har behov for. Når nogle officials stopper, så skal der nye til. Og 
uddannelse til official tager tid, ofte 3-4 år, så vi skal gerne være lidt på forkant, 
hvis der er muligt. Pt. har vi gang i uddannelse af 2 nye TD-ere, 2 nye 

dressurdommere, 1 ny springdommer og vi skal også meget gerne have 1 ny 
springstildommer afsted på kursus.  

Der har i flere år været ønske om kurser for vore klubundervisere. Vi fik lavet 
aftale med berider, Lars Terkildsen tilbage i 2020, men kurset blev udsat pga. 

Corona. I efteråret 2021 fik vi endelig gennemført et introkursus for 
klubundervisere med 15 deltagere. Der har efterfølgende i 2022 været 2 kurser 

mere med Lars.  
I nogen tid havde indtrykket været, at en del rytter, der normalt startede C-

klasser, af en eller anden grund ikke kom til start ved vore stævner. Derfor bad vi 
i efteråret rytterne om at komme med input til, hvordan klubberne kunne gøre 

stævnerne mere attraktive, så vi kunne få flere starter.  
Der kom mange forskellige forslag, men et gennemgående emne var cups. Vi har i 

nogle år ikke haft cups, - ønsket har været der, men der har ikke været nogen, 
der har haft energi og overskud til at skaffe sponsorer. Men rytternes tydelige 

udmelding i efteråret medførte, at nogle personer tog sig tid til at finde sponsorer. 
Med glæde kunne vi derfor sidst på året præsentere en dressurcup med B´s 
Fiskeværksted som sponsor og en springcup med Svaneke Nexø Busimport som 

sponsor, hvor resultater ved C-stævner i hele 2022 tæller med.  
Vi må håbe, at disse cups kan trække flere starter til, og skal man dømme ud fra 

de første par C-stævner i 2022, så ser det ud til at gå den rigtige vej.  
Antallet af ryttere der tager færge for at komme til stævne udenfor Bornholm 

stiger. Borholmske ryttere starter ved stævner i Sverige, øvrige Danmark og der 
er endda ryttere, der deltager i stævner ude i Europa. Nogle ryttere tager til 

dressurstævner, flere tager til springstævner, men den disciplin, hvor de 
bornholmske ryttere klarer sig forholdsvis bedst, er stadig military.  
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Og når vi på Borholm tænker på military, så tænker vi alle naturligt på Kennet og 

Anne Marie og deres mangeårige indsats for militarysporten. En indsats der 
bevirkede, at Kennet blev en meget velfortjent vinder af Bornholms Tidendes 

Lederpris for 2021. Tillykke Kennet.  
Vi er 5 klubber i Distrikt 6 og vi er omgivet af Østersøen og det betyder, at vi er 

nødt til at finde ud af tingene sammen, for der er ikke andre steder, man lige 
nemt kan flygte til. - Og det synes jeg vi er rigtig gode til.  
Sammenholdet i ridesporten på Bornholm er rigtig godt.  

Klubberne prøver ikke at stjæle medlemmer fra hinanden, men i stedet hjælper de 
hinanden f. eks. med afvikling af stævner, beriderundervisning og andet.  

Når en flok ponyryttere f.eks. tager til Christmas Warm Up Show, så er det som et 
samlet folk bornholmere, hvor de hjælper hinanden, også selvom de kommer fra 

forskellige klubber.  
Det unikke sammenhold, som vore klubber og deres medlemmer har, er også 

blevet bemærket af DRF og øvrige distrikter. Det er noget vi skal værne om, 
glæde os over, og gøre hvad vi kan for, at det fortsætter sådan.  

Til slut vil jeg vil gerne takke distriktsbestyrelsen, klubber og officials for 
behageligt samarbejde og tak for det store arbejde, I yder for ridesporten på 

Bornholm.  
 

Ole Kofoed-Dam  
Formand  

Distrikt 6 
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Bilag 2. 

 

 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.  
Dressur: Hvis kategorier sammenlægges afvikles mesterskabet som en procentklasse.  

 
Distriktsmesterskaber 2022  
 
Distriktsmesterskaber i dressur:  
 
Alle mesterskaber, også pony, afvikles som én 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.  
 
Afvikles i MBR den 27.-28.august i flg. klasser: 

Heste  LA4A+ LA6A  

Pony kat. 1  LA2B + LA2B  

Pony kat. 2  LA1B + LA1B  

Pony kat. 3  LB1B + LB1B  

 

Efteranmeldelsesfristen til distriktsmesterskaberne i dressur er torsdag den 25.august kl. 18.00 

 

 
 Distriktsmesterskaber i ridebanespringning:  
 
Afvikles i NLR den 30.-31.juli i flg. klasser: 

Heste  LA1*  

Pony kat. 
1  

LA1*  

Pony kat. 
2  

LB2*  

Pony kat. 
3  

LB2*  

 

Efteranmeldelsesfristen til distriktsmesterskaberne i springning er mandag d.25.juli. 

 

 

 

 

 


