
 
 
 
Bestyrelsesmøde den 1. april 2022 i Middelfart 
 
Til stede  
Ulf Helgstrand (UH), formand 
Jakob Ravnsbo (JR), næstformand  
Jørgen Mertz (JM) 
Tina Callesen (TC) 
Thomas Vogt Hansen (TV) 
Ditte Bach Sørensen (DS) 
Ulla Tørnæs (UL) 
Lis Mølholm Juul (LJ), 2. suppleant 
 
Afbud: Jakob Schou (JS), 1. suppleant  
Referent: Julie Servé Regtved 
 

 
 
 
Fra administrationen/eksternt 
Morten Rodtwitt (MR), Direktør 
Anne Silfwander (ASI), Klub & Sportschef 
Marianne Hochheim (MH), Administrationschef 
Julie Servé Regtved (JSR), Kommunikationschef  
 
 
  

Referat 
 

Pkt. Emne 

Beslutning / 
Orientering/ 
Drøftelse Referat 

1. Referat fra sidste 
møde til underskrift 

Beslutning Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  
 

2. Administrationens 
orienteringer til 
bestyrelsen 

Orientering Administrationen orienterede bestyrelsen om følgende: 
 
• Military arbejdsgruppe 
I forlængelse af bestyrelsens beslutning om at reducere forbundets økonomiske engagement på talent- og eliteområdet i military-
disciplinen, nedsatte bestyrelsen en arbejdsgruppe med formålet at udarbejde et oplæg til en strategiplan for udvikling af military-
sporten i Danmark, med fokus på talent- og eliteområdet. 
 
I arbejdsgruppen sidder: 
- Jørgen Mertz, DRF-bestyrelsesmedlem 
- Peter Flarup, tidl. Landstræner 
- Kerstin Emilie Dallmann, holdleder 
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- Jan Juul, formand militaryudvalget 
- Mia Hastrup, eliterytter 
- Janni Therman, elitesportschef spring og military 
- Morten Schram Rodtwitt, DRF-direktør 
 
Arbejdsgruppen har nu afholdt 4 møder, og er kommet frem til en række konkrete indsatsområder, der kan styrke 
forudsætningerne for talent- og elitearbejdet i military-disciplinen på den mellemlange bane. Arbejdsgruppen har fokuseret på 
følgende overordnede temaer: 
   

- Struktur – hvordan organiseres arbejdet fremadrettet med fokus på ’eksekvering af initiativer og tiltag’ 
- Indhold – samlinger, målgrupper, stævneplaner, succeskriterier mv. 
- Kompetencer – er der behov for kompetenceudvikling af trænerne, og hvordan styrkes samarbejdet på tværs af 

discipliner? 
- Rytterengagement – indsatser der kan understøtte rytternes engagement, udvikling af hestemateriale i Danmark, 

forbedring af rytternes fysiske og mentale forudsætninger 
- Kommunikation og synlighed (anerkendelse) – behov, struktur og målgrupper 
- Andet – stævnekvalitet og øvrige initiativer 

 
Arbejdet i arbejdsgruppen har nu fokus på at prioritere indsatser under de forskellige temaer – hvad er vigtigst – og 
administrationen vil efterfølgende vurdere muligheden for at tilføre flere ressourcer, der kan understøtte iværksættelse af nye 
initiativer og tiltag.  
 
• DIF medlemsbegreb 
 
• Udstyrskontroller ved turneringer og mesterskaber 
Administrationen gav bestyrelsen en status på udstyrskontrollerne fra 2020 og frem til nu. Der er sket en forbedring i form af færre 
udelukkelser, men der er fortsat for mange. Derfor vil administrationen fremadrettet – efter hver kontrol - kontakte både de ryttere 
(og deres trænere) der får advarsler, og de der bliver udelukket, med henblik på oplysning og forebyggelse.  
 

3. Nyt fra formand og 
næstformand 

Orientering Nyt fra formand Ulf Helgstrand: 
• Herning 2022 (hingstekåringen) 
 
• EEF spring kvalifikation forud for VM 
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Ulf orienterede om forberedelserne i elitespringning frem mod VM. Et hold skal opfylde MER for at deltage, men det er en 
udfordring for vores ryttere at komme til at springe adgangsgivende baner i god tid før VM. Der arbejdes på at få stablet 
muligheder på benene. 
 
• FEI-webinar dressur 

 
• Dialog Dyretisk råd 
DRF er i dialog med Dyreetisk Råd, som har henvendt sig med en række spørgsmål omkring brugen af heste i ridesport.  

 
Nyt fra næstformand Jakob Blicher Ravnsbo: 

• Agria DRF-mesterskab indendørs, springning 
Jakob Ravnsbo orienterede kort om mesterskabet og fortalte desuden, at den nye pony- og children landstræner, Ulrik Kjær, 
deltog og blev vel modtaget.  

 
4.  Nyt fra distrikterne Beslutning Næstformand Jakob Blicher Ravnsbo orienterede om følgende: 

• Indstilling til godkendelse af ny forretningsorden for DISU 
Der er udarbejdet en opdateret forretningsorden for DISU (Distriktsudvalget). Formålet med opdateringen er at tydeliggøre 
rolle- og arbejdsfordelingen mellem DRF’s bestyrelse, administration og distrikterne for at sikre et så godt samarbejde som 
muligt. En endelig version af forretningsordenen vil blive oploadet her,  
 
• Ændringer i distriktsbestyrelserne 
Der er sket udskiftninger både ift. medlemmer og formænd i enkelte distriktsbestyrelser.  

 
5. Indstilling til 

godkendelse 
Beslutning Administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende DRiF’s udkast til en ændring af berideruddannelsen.   

 
Kristian Skovrider og Nikolai Kowalski fra DRiF deltog i dette punkt på bestyrelsesmødet for at give en præsentation af DRiF’s 
oplæg til en ændret berideruddannelse. Kort fortalt lægges der op til at lave to separate uddannelser; hhv. Rideskolemanager (2-
årig) og Rideinstruktør/Berider (2- eller 4-årig).   

 
Forud for mødet havde bestyrelsen modtaget skriftligt materiale om det opdaterede koncept, som de fik mulighed for at stille 
spørgsmål til på mødet. Der blev bl.a. stillet spørgsmål til optagelseskravene både ift. ridekvalifikationer og uddannelsesniveau, til 
økonomien og til indholdet på skoleopholdene.  

 

https://rideforbund.dk/drf/om-drf/distriktsudvalget-disu
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På baggrund af præsentationen var bestyrelsen meget positivt indstillede over for de foreslåede ændringer, og administrationen vil 
nu gå i dialog med DRiF om den fremadrettede proces. 

6. Indstilling til 
godkendelse 

Beslutning Administrationen indstillede til bestyrelsen at træffe beslutning om følgende:  
 

• Opdaterede attestationsregler pr. 1. april 2022 
 
Bestyrelsen godkendte administrationens indstilling. 
 

7. DRF’s 
stævnestruktur 

Drøftelse På baggrund af løbende henvendelser og input ang. stævnestrukturen havde bestyrelsen en generel drøftelse, som bl.a. indebar 
at afdække de primære problemstillinger samt styrker/svagheder/muligheder ved den nuværende struktur.  
 
Direktør Morten Rodtwitt foreslog bestyrelsen at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde på et oplæg til en ny 
stævnestruktur. Gruppen skal selv være med til at udarbejde kommissoriet for arbejdet.  
 
Følgende ’grupper’ vil blive repræsenteret i arbejdsgruppen: 

- Stævnearrangører (på alle niveauer) 
- Discipliner 
- Brugere 
- Officials 
- Bestyrelsen 
- Administrationen 

 
Arbejdsgruppen skal hurtigst muligt nedsættes og fastsætte mødedato for første møde. Bestyrelsen vil få kommissoriet til 
godkendelse på et kommende bestyrelsesmøde.  

8.  Status på 
repræsentantskabs
mødet 2. april 2022 

Orientering Administrationen gav bestyrelsen en orientering om status på planlægning af Repræsentantskabsmødet, indeholdende følgende 
punkter: 

• status på tilmeldte klubber og øvrige deltagere 
• gennemgang af program, rolle- og ansvarsfordeling 
• gennemgang af procedure for afstemninger og valghandlinger 
• gennemgang af arbejdsgang for uddeling af priser og hæder 
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9. Henvendelser til 
bestyrelsen 

Drøftelse  
Administrationen orienterede bestyrelsen om en verserende sag i DIF’s appelinstans. 
 

10.  Evt.     
 

 
 


