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Forretningsorden for  

Dansk Ride Forbunds Distriktsudvalg 

Distriktsudvalget består af repræsentanter for distrikterne 1-14.  Hvert distrikt er normalt repræsenteret 

ved distriktets formand, eller i tilfælde af dennes forfald, næstformand eller anden udpeget repræsentant. 

Distriktsudvalget har følgende hovedopgaver: 

1. Sørger for at distriktsbestyrelserne  

 

• repræsenterer Dansk Ride Forbund over for klubberne og informerer om aktiviteter, 

uddannelser, kurser og muligheder for at udnytte medlemskabet af Dansk Ride Forbund 

optimalt til gavn for medlemmerne.  

• besvarer spørgsmål fra klubber eller henviser til kvalificerede personer i organisationen. 

• medvirker til at gøre Dansk Ride Forbund og forbundets værdier synlige over for klubber, 

myndigheder, andre idrætsorganisationer, interesseorganisationer, kommunale 

samarbejder m.v. 

• motiverer egnede personer til at uddanne sig som officials i Dansk Ride Forbund, samt 

giver udtalelser om kandidater på opfordring af Dansk Ride Forbund.  

  

Dette sker ved, at distriktsudvalget på sine møder grundigt orienteres om ændringer og 

beslutninger i Dansk Ride Forbunds bestyrelse og administration, der kan være af interesse for og 

have indflydelse på distrikternes og klubbernes arbejde.  

 

2. Repræsenterer distrikternes klubber og videreformidler disses synspunkter og ønsker til de øvrige 

distrikter, administrationen og Dansk Ride Forbunds bestyrelse, så beslutninger i disse organer 

kan træffes på så bredt funderet et grundlag som muligt.  

 

Således: 

• benyttes distriktsudvalgsmøder desuden til at orientere om verserende sager/”cases”, 

afstemning af officials behov m.m. 

• skabes rammerne for vidensdeling på tværs af distriktsgrænser, så Dansk Ride Forbunds 

klubber sikres så ensartede betingelser som muligt, både sportsligt og organisatorisk. 

 

3. Sikrer distrikternes mulighed for at opfylde sportsreglementets krav til distrikts/regional 

stævnekoordinering ved 

 

• at udveksle erfaringer om stævnekoordinering i de enkelte distrikter, således distrikterne, 

enkeltvis eller på tværs af distriktsgrænser, er i stand til at koordinere alle D- og C-

stævner. 

• at hjælpe administration/disciplinudvalg ved tildeling af stævner, herunder godkendelse af 

klasser på lavere niveauer end selve stævnets niveau. 

• at introducere afholdelse af stævner med nye discipliner inden for Dansk Ride Forbunds 

udbud af aktiviteter for alle grupper af ryttere.  

.  

4. Sikrer reglementsmæssig korrekt opfølgning på såvel stævnekoordinering som korrekt 

gennemførelse af stævner, samt godkendelse af stævnepropositioner.  
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• Reglementsrettelser gælder hvert år fra 1. januar i forlængelse af en høringsrunde 

efterfulgt af én fælles dag med en til to repræsentanter fra hvert distrikt og 

disciplinudvalg. 

• Distriktsudvalget rådgiver Dansk Ride Forbunds administration og bestyrelse om 

problemer i de gældende reglementer. 

• Distriktsudvalgsmedlemmer orienterer de øvrige distrikter om løbende fremsendte 

forslag til reglementsændringer til Dansk Ride Forbunds administration og videreformidler 

resultatet af henvendelser/forslag, som måtte påvirke indeværende års reglement.  

 

Formalia om distriktsudvalgsmøder  

Et distriktsudvalgsmøde skal indkaldes som mail med forslag til dagsorden med mindst 14 dages varsel. 

Punkter, der ønskes diskuteret under punkt 1-8, skal være fremsendt til distriktsudvalgets formand 

(Dansk Ride Forbunds næstformand) senest 7 dage før mødet. Opdateret dagsorden fremsendes til 

distriktsformændene senest 6 dage før mødet. 

Dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter: 

1. Godkendelse af referat 

2. Orientering fra bestyrelsen 

3. Orientering fra administrationen 

4. Spørgsmål/kommentarer fra klubber og distrikter til bestyrelse og administration 

5. Breddeaktiviteter 

6. Officials 

7. Reglementsændringer 

8. Stævnekoordinering 

9. Eventuelt 

10. Fastsættelse af dato for næste møde 

 

Der afholdes minimum fire distriktsudvalgsmøder per kalenderår. Disse holdes normalt i februar/marts – 

årsmøde med præsentation af kandidater til DRFs bestyrelse -, april - i forbindelse med 

repræsentantskabsmødet - september – høringsmøde med discipliner, - og et møde i november. 

Hvert distrikt kan deltage med to personer til alle møder. Kun distriktsformanden modtager indkaldelse, 

referat m.m. og skal sørge for videreformidling til eventuelle andre deltagere i møderne. Begge deltagere 

har taleret ved distriktsudvalgsmøderne. 

Udvalgets formand – eller en person udpeget på mødet – er ansvarlig for udarbejdelse af et mødereferat. 

Dette mailes senest syv dage efter mødet til formandsgruppen, der har fem arbejdsdage til at gøre 

indsigelse mod referatets indhold. Herefter offentliggøres referatet på www.rideforbund.dk. 

Distriktsudvalget kan beslutte at nedsætte både faste udvalg og ad-hoc udvalg. Et udvalg kan bestå af et 

enkelt medlem. Nedsatte udvalg skal rapportere til distriktsudvalget på samtlige møder.  

 

http://www.rideforbund.dk/
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Økonomi 

Distriktsudvalget er ikke en selvstændig juridisk enhed og har dermed ingen egen økonomi. Lokaleleje og 

forplejning ved udvalgsmøder betales af Dansk Ride Forbund. Undtaget herfra er det årlige 

februar/marts møde, som går på skift i landsdelene. Til dette møde betaler distrikterne for egne 

deltageres ophold og fortæring. Transportudgifter til samtlige møder dækkes af distrikterne. 

 Ophold og transport til/fra øvrige møder arrangeres og betales af distrikterne.  

 

Vedtaget på distriktsudvalgsmødet den 6. november 2018  

og bestyrelsesmødet den 11. december 2018 

 


