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JULE-NYTÅRSHILSEN 2017
Kære distrikt 10 klubber, officials og bestyrelsesmedlemmer
Man undres år efter år over, hvor hurtigt et år bliver forbrugt. Når december går på
hæld, er det tid til at kigge sig over skulderen og se, hvad der blev opnået i vores lille del
af den danske rideverden.
Vi synes i bestyrelsen, at mange tiltag har fungeret rigtig godt, men andre har behov for
at blive tilrettet. Vi prøver at lytte til, hvad vore officials erfaringsmæssigt tager med
tilbage til os fra klubberne. Det er helt uundværlige inputs i bestyrelsens arbejde.
Det største puslespil og dermed den største udfordring er, at få stævnerne fordelt mest
optimalt. Det sportslige skal have højeste prioritet, men vi ved alle, at hovedparten af
klubberne er økonomisk helt afhængige af stævneindtægterne, og samtidig skal rytterne
også have råd til at ride stævnerne. Det er en hårfin balance.
Distrikt 10 er bundet op på at skulle C-stævne koordinere med 5 andre distrikter, da vi
ligger i midten. Det er svært at skulle tage hensyn i alle retninger. Heldigvis er
planlægningen blevet en smule lettere, nu hvor vi som resten af landet lægger en
stævneplan for hele året. Forbundet koordinerer A- og B-stævner på landsplan, og
distrikterne må så rette ind i relation til C- og D-stævner.
Vores gode stævneudvalg gør et kæmpearbejde, men helt at undgå uheldige sammenfald
er næsten utopisk. Vi vil imidlertid gerne bede om, at klubberne hjælper os, hvis I
opdager fejl.
Pr. 1.1.2018 bliver der indført en D-stævnelicens. Det bliver spændende at se, hvordan
det vil påvirke vore D-stævner. D-stævnerne er meget populære og ofte, i hvert fald hos
os, kæmpestore, og derfor har man ment, man gerne vil have mere faste rammer om
disse stævner. Distrikt 10 har også på dette punkt været helt i front ved at tage mest
muligt hånd om bl.a. sikkerheden ved at tildele TD`ere til de største D-stævner.
Forbundet har dels grundet salg af færre rytterlicenser, dels grundet den nye
kontingentstruktur brug for flere indtægter, da der bliver et stort hul i pengekassen,
som man så på anden vis må prøve at få dækket ind. De fleste klubber får en økonomisk
fordel af de nye kontingentregler, og andre rammes lidt uheldigt. Man kan blot
konstatere, at det er dyrt at drive et stort forbund, hvis man vil favne vidt, og det er en
vanskelig opgave at prioritere midlerne.

Breddesporten prøver at puste mere liv i deres regi ved at omdanne landsfinalerne til
landsdelsfinaler. Det bliver spændende at se effekten af dette tiltag. TREC er også en
vældig upcoming disciplin med mange aktive udøvere – såvel nationalt som
internationalt.
Afslutningsvist vil jeg gerne takke alle vore officials for jeres store arbejde, alle de
frivillige ildsjæle ude klubberne, samt mine gode bestyrelseskolleger og stævneudvalg
for et fint samarbejde.
RIGTIG GLÆDELIG JUL I HÅBET OM ET GODT ”HESTEÅR” 2018.
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