
 

Referat for Vestegnsmøde 
Mandag d. 4. maj 2015 

 

 
 
Mandag d. 4. maj 2015 blev der afholdt Vestegnsmøde på Vestegnens Rideklub 
 
Flg. klubber deltog: ARK, GLK, LØSR, VER 
Der var afbud fra: BAL, BNR, HVR, SBGR, SIV 
ISR ville have deltaget med mødte ikke op. 
VSR havde ikke svaret og mødte ikke op. 
 
Ansøgning om optagelse af SKØR 
Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) ansøgte igen i år om optagelse i Vestegnssamarbejdet, efter at 
de fik afslag på deres ansøgning om optagelse i 2014. 
Et flertal af klubberne stemte imod optagelse af SKØR med flg. begrundelse: 

- Man har set på klubbens udvikling i det forgangne år (herunder bl.a. klubbens stævne-
aktivitetsniveau) 

- Man er bekymrede for klubbens fremtid. Så vidt man kan se, er klubben baseret på et lille 
antal aktive medlemmer i klubledelsen. Hvad sker der, hvis dele af eller hele den 
nuværende bestyrelse går af? Vil det så kunne være en bestyrelse bestående udelukkende 
af folk, der ikke har tilknytning til vestegnsområdet, der vil køre klubben videre? Vil det en 
dag være SKØR-ryttere udelukkende udenfor vestegnsområdet, der deltager i VM? 

- Man efterlyser fortsat at SKØR bør have adresse – med et vedvarende tilhørsforhold for 
både heste og ryttere – på et etablissement på vestegnsområdet. 

 
SKØR er velkomne til at søge om optagelse igen, når / hvis de en dag har en kontrakt om 
tilhørsforhold med et rideetablissement på vestegnsområdet. 
 
Udover de fremmødte klubber havde BAL, BNR, HVR, SBGR og SIV på forhånd skriftligt 
tilkendegivet deres holdning. ISR og VSR deltog ikke i afstemningen. 
 
Vestegnsmesterskaber (VM) 
Reglerne for VM 2015 blev gennemgået. Der blev ændret nogle ting i reglerne. De væsentligste 
regler er: 
Generelt: 
Udelukkelsesreglerne er ændret, så man følger DRF’s OUT-regler. Dog er ryttere / heste / ponyer, 
der er kvalificeret til at starte B-stævner (landsstævner), udelukket. Undtaget kat. 3 i dressur, hvor 
rytteren / ponyen først er udelukket, når de er kvalificeret til B-stævner for kat. 2 (kat. 3 ponyer 
starter LA3/LA4 ved B-stævner, så de bør ikke udelukkes af LA6 ved VM).  
Dressur: 
Det individuelle mesterskab for heste i dressur er ændret, så LA6 er tilføjet. Mesterskabet afvikles 
nu i LB3, LA1, LA2, LA4 og LA6. 
Det individuelle mesterskab for ponyer er ændret så LC3 er slettet og LB2 er tilføjet. Mesterskabet 
afvikles nu i LB1, LB2, LB3 og LA1. Kvalifikationskravet er sat op til LB1. 
Holdmesterskabet i dressur er ændret, så LA6 er tilføjet. Mesterskabet afvikles nu i LB3, LA1, LA2, 
LA4 og LA6. Ponyerne rider ponyprogrammer – dog undtaget LA6, hvor ponyerne rider LA6A. 
Mest vindende klub: 
Reglerne for Mest Vindende Klub er ændret. 



 
Reglerne rundsendes pr. mail til alle klubber til kommentarer / godkendelse, inden de 
offentliggøres. Så ovennævnte regler må ikke anses som værende gældende. 
 
De komplette regler for VM offentliggøres på Vestegnsklubbernes hjemmeside, når de er 
godkendt. Se på Distrikt 1’s hjemmeside på www.d1-drf.dk under ”Stævner / Mesterskaber og 
Cups / Vestegnsklubberne”. 
 
Regler for Vestegnssamarbejdet 
Det blev drøftet, om der var nogle klubber, der ikke længere ønsker at være med i 
Vestegnssamarbejdet. Man har registreret, at der er nogle klubber, der (stort set) ikke deltager i 
samarbejdet. 
Man ønskede at få udarbejdet regler for Vestegnssamarbejdet. Reglerne vil blive udarbejdet og 
offentliggjort på hjemmesiden snarest. 

 


