
 

 

Referat fra vestegnsmøde 
d. 2. juni 2014  

 

 
 
Mødet blev afholdt på Vestegnens Rideklub 
 
Til stede: 
HVR: 2 personer 
LØSR: 1 person 
VER: 3 personer 
Distrikt 1: 1 person 
 
Møder: 
Den klub der afholder møderne står for at udsende dagsorden inden mødet. Klubben sørger for 
lidt forplejning (mad og drikke) til mødedeltagerne. 
 
Afbud: 
Kun ca. halvdelen af klubberne havde givet besked, om de kom til mødet eller ej. Det er besluttet, 
at alle klubber fremover skal meddele, om de deltager i møderne.  
 
Nyt fra klubberne 
HVR: De har lige afholdt distriktsstævne i springning. De vil gerne afholde flere distriktsstævner 
fremover. Sidste år var der ønske om at de fik en tromle. Det har de nu fået. Næste ønske er en 
vandvogn til at vande banerne, så de ikke støver. 
LØSR: De har indhentet tilbud på at få lavet en ny dressurbane, der vil være drænet. 
VER: De har fået ny bund i det store ridehus. De har ønske om ny bund på de udendørs baner. 
 
Stævneprogram-kursus 
Der var nogen, der var med på kursus i stævnesystemet i Distrikt 1. De roste kurset meget. Henrik 
fra D1 kunne fortælle, at der ville blive arrangeret flere kurser både i stævnesystemet og i 
stævneafvikling. 
 
Facebook-side 
Der var ønske om, at vestegnsklubberne får en Facebook-side. Man enedes om, at det skulle være 
en side og ikke en gruppe. I en gruppe kan alle komme med kommentarer, og det ønsker vi ikke. 
Sabine fra HVR opretter facebooksiden og er hovedadministrator for siden. Hver klub kan kontakte 
Sabine, hvis de ønsker at få oprettet en administrator til facebooksiden. 
 
Championatliste 
Der er i år ikke ret mange ryttere, der indberetter deres resultater til vestegnschampionatlisten. 
Henrik blev bedt om at lave opslag vedr. vestegnschampionatlisten, som alle klubber bedes hænge 
op på resultattavlen ved deres D-stævner, så alle vestegnsryttere kan se, at der er en championat-
liste for vestegnsklubberne. 
Den nuværende championatliste slutter 1. juli 2014. Herefter overgår administrationen af 
championatlisten til Distrikt 1 (distriktets webmaster, Jeanette Strands). 
Fremover vil championatsåret gå fra 1. september til 31. august. Championatsperioden for 
sæsonen 2014/15 vil dog gå fra 1. juli 2014 til 31. august 2015 (14 mdr.). 
Man vil bestræbe sig på at afholde pokalfesten inden efterårsferien hvert år. 
Der var ønske om, at rytterne skulle kunne indberette deres resultater online. Man synes, at det er 
besværligt, at man skal udfylde og indsende et skema, sådan som man skal i dag. Skemaet er 



droppet, og man skal fremover blot indsende en mail med de nødvendige oplysninger. Det kan 
desværre ikke lade sig gøre at indberette online, med mindre at klubberne betaler for det. 
Man enedes om, at hvis der fremover er stor tilslutning til championatlisterne vil man overveje at 
lave en liste for ponyer og en for heste i hver disciplin (dressur / springning). 
 
Ny mødedato er ikke besluttet. 


