
 

Bestyrelsesmøde den 8. september 2020 i Kolding 
 
Tilstede: 
Ulf Helgstrand (UH), formand 
Anne-Mette Binder (AMB), næstformand  
Jørgen Mertz (JM) 
Jakob Ravnsbo (JR)  
Helle Madsen (HM) 
Lisbet Seierskilde (LS) 
Tina Callesen (TC) 
Thomas Vogt Hansen (TVH), 1. suppleant 
Ditte Bach Sørensen (DS), 2. suppleant 
 
Afbud:  
Referent: Julie Servé Regtved 
 

 
 
 
Fra administrationen/eksternt 
Morten Rodtwitt (MR), generalsekretær 
Anne Silfwander (ASI), Sport & Servicechef 
Kimi Nielsen (KIN), Elitechef 
Julie Servé Regtved (JSR), Kommunikationschef 
 
 

 

Referat 
 

Pkt. Emne 

Beslutning / 

orientering Referat 

1. Referat fra sidste møde 
til underskrift 

Beslutning Det interne arbejdspapir fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  

 

2. Administrationens 
orienteringer til 
bestyrelsen 

Orientering  
Administrationens orienteringer til bestyrelsen 
- Opfølgning siden sidst, nye tiltag mv.: 
 

1. Regnskab pr. 30. juni 2020 
2. Præsentation af DRF’s ’naturindsats’ 
3. Opsamling på samarbejdsaftale med Dansk Erhverv 
4. Planlægning af bestyrelsesmøder 2020/2021 
5. Orientering om færdiggørelse af Fælles Bestemmelser 
6. Orientering om regnskab pr. 30. juni 2020 
7. Status genåbning af ridesporten/COVID19 
8. Disciplinære sager 
9. Udviklingsprojekt – voksenmotionister 
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3. Nyt fra formand og 
næstformand 

Orientering  

Formand Ulf Helgstrand orienterede om: 

• Status EM 2021 olympiske discipliner 

• Dialogmøde Team Danmark 

• Danske mesterskaber dressur/spring pony og hest 

• Formandsmøde DIF 

• FEI Solidarity Committee 

• Nordisk samarbejde 

 

Næstformand Anne-Mette Binder orienterede om: 

• Eksamen ridelærere/rideinstruktører/beridere på Vilhelmsborg d. 24. juni 

• Sydjysk Mesterskab i dressur den 1.-2. august GDR 

• Kvalifikation i DRF’s dressurchampionat hos BIS d. 15. august  

• ’Tivoli-møde’ med DIF/SPF’er den 2. september 

• 2. kvalifikation i Bundgaard Byg Cup og DM i Uggerhalne d. 4.-6. september 

 

4.  Administrationens 
bestyrelsesrapport 

Orientering  
Rideklubber 

Udmeldte klubber: 

Rideklubben Vorning (distrikt 11/13) 

Bindslev-Tversted Rideklub (distrikt 14) 

 

Optagelse af klubber: 

Tilkendegivelse fra Vipperød Sportsrideklub om interesse i at blive optaget i Dansk Ride Forbund. Ingen konkret ansøgning 
foreligger endnu.    

 
DRF’s samarbejde med Zakobo:  

DRF’s samarbejde med Zakobo er nu offentliggjort. Samarbejdet har til formål at tilbyde rideklubberne et 
klubadministrationssystem, som er særligt udviklet til ridesporten. Vi har informeret om samarbejdet og henvist til Zakobo på 
vores mediekanaler gennem de sidste par måneder. Her fremgår det, at det står rideklubberne frit for, om man ønsker at 
indgå en aftale med Zakobo om levering af et administrationssystem, eller om man ønsker at vælge en anden udbyder. Som 
betaling for Zakobo’s ’brug’ af vores mediekanaler, modtager DRF 15% af opstartspakkens pris for hver aftale, som Zakobo 
indgår med rideklubberne.  
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Zakobo har den seneste måneds tid afholdt en række gratis intro-webinarer, som klubberne har kunnet melde sig til, og der 
har været god tilslutning.   
 

Elevskoler 

Ryttermærker og modulopbygget undervisning 
De ’nye’ ryttermærker er under udarbejdelse, og næste step er, at DRF’s niveau- og modulopdelte undervisningskoncept 
rettes til, således at der er konsistens imellem ryttermærker og undervisningsmaterialer og -øvelser. 

Undervisningskonceptet og de opdaterede ryttermærker bliver præsenteret for bestyrelsen på bestyrelsesmødet 20. oktober.  

 
Elevskole Cup’en 

Ansvaret for den videre udvikling af Elevskole Cup’en overgår 1. oktober 2020 fra breddeudvalget til elevskoleudvalget.  
Følgende hold var kvalificeret til finalen i Elevskole Cup, der blev afviklet under Equitour d. 5-6. september: 

• Brande Sportsrideklub 

• Vasehus Rideklub 

• Vamdrup Rideklub 

• Fyens Rideklub 

• Hørsholm Rideklub 

• Himmelev Rideklub 

 

Stort tillykke til Hørsholm Rideklub, der løb med sejren. 

 

Uddannelseshuset 

Træner 1 og ridepædagog 

Kursus afholdt d. 26. - 30. juli 2020 med 19 Træner 1-deltagere og 6 ridepædagog-deltagere.  

Aalborg Sportshøjskole har fået del i Højskolernes sommerpakke fra Kulturministeriet og kunne derfor tilbyde tilskud til alle 
kursister på kr. 3.500,- 

Det betød derfor, at Træner 1 kursisternes kursusbeløb blev kr. 2.000,- i stedet for kr. 5.500,-  

og for ridepædagog kursisterne blev det kr. 6.000,- i stedet for kr. 9.500,- 

 

Kommende kurser 

• Næste Træner 1-kursus er med e-learning er d. 29. oktober-1. november 2020 

• Træner 2 DIF-del: 

1. weekend: 31. oktober-1. november 2020 
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2. weekend: 28.-29. november 2020 

 

DRF Sikkerhedskursus 

Administrationen er i dialog med Egolibris om færdiggørelse af et opdateret online ’sikkerhedskursus’. Det er hensigten, at 
kurset skal kunne iværksættes pr. 1. januar 2021. 

 

Certificeringer 

Bestyrelsen behandlede en indstilling til godkendelse om en opdateret certificeringsordning på mødet. Forslaget blev 
godkendt. Se punkt 8.  

 

Ridelærer, Rideinstruktør og Berider 

2. års skoleophold blev afholdt den 8.-23. juni 2020 på Vilhelmsborg.  

 

Eksamen for 2. års, 4. års og 6. års elever blev afviklet den 24.-25. juni 2020 på Vilhelmsborg. 

Her bestod flg.:  

• 7 ud af 11 elever deres Ridelæreeksamen 

• 10 ud af 13 elever deres Rideinstruktøreksamen 

• 2 ud af 2 elever deres Beridereksamen  

De elever, der ikke bestod eksamen, ønsker at være omgængere til næste år.   

 

Der blev afholdt optagelsesprøve for nye aspiranter den 26. juni. Der var 10 tilmelde. De 7 af dem bestod og begyndte deres 
uddannelse pr. 1. august 2020. 
 

Bregnerødgård Sportsrideklub beliggende i Birkerød har udvist interesse for at blive lærested ved Berider Jens Holm 
Kristensen. Jens Holm Kristensen har tidligere været læremester i Sportsrideklubben Vallensbæk, hvor han har ført flere 
elever gennem deres uddannelse.   

 
Der har været afholdt uofficielt DM for beriderelever d. 29-30. august med følgende vindere:  

• Spring: Adam Sparlund Olesen, Lykkegaard Sportsrideklub 

• Dressur: Camilla Lærke Stubberup. Uggerhalne Sportsrideklub 

 

DIF-Strategiaftale 
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Strategisporet vedr. samarbejdet med DI omkring ’naturen’ er, efter fælles forståelse og aftale imellem DIF, DRF og DI, sat 
midlertidigt på pause imens der udarbejdes nye resultatmål, procesmål og beskrivelse af indsatser. Det er hensigten at 
’sporet’ skal fortsættes i den nye strategiaftale 2022-2025 

 

Konkurrencer 
Der er afholdt følgende mesterskaber og finaler de seneste måneder med følgende vindere: 
 

• DM i distance: Anne Wejlemand 

• Agria DRF-mesterskab i dressur J/YR: Anders Uwe Hoeck / Sophia Ludvigsen 

• Agria DRF-mesterskab i dressur Pony: Thilde Rude Hare/Josefine Gerd Nielsen/Maya Leisted Grønbech 

• Agria DRF-mesterskab i springning Pony & Children: Clara Savas Olsen/Silje Frederikke Kristoffersen/Vanessa 
Warburg/Filippa Sand Ibsen 

• DM og Agria DRF-mesterskab i springning Senior, U21 & U18: Lars Nørgaard Pedersen/ Christine Thirup 
Christensen/Nikoline Dresler 

• Agria DRF-mesterskab klubhold i dressur: Billund Sportsrideklub 

 

Topponyer Stil Cup: Emilie Hansen 

 

Officialskurser: 

Der har d. 30/6-20 været afholdt kursus for alle dressurdommere med C-O status (39 deltagere). 

 

Landshold og talentudvikling 

Dressur 

Som optakt til EM for pony, junior, YR og U25 blev der afholdt træningslejr på Vilhelmsborg. 5 dage for Pony og Junior, 4 
dage for YR og U25. Her var der fokus på træning med heste og programridning, fysisk træning og team building. 

 

EM Ungarn 
Alle de udsendte ryttere har præsteret på højeste niveau, og alle hold/teams har fungeret virkelig godt både ryttere, forældre 
og trænere, noget som blev bemærket af vores konkurrerende lande. Dennis Fisker har gjort et kæmpestort og flot stykke 
arbejde med at få alt til at gå op i en højere enhed. 

Medaljer:  

• Pony: Hold sølv + 2 individuelt sølv 

• Junior: Hold sølv 
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• YR: Hold Bronze 

• U25: Hold Bronze + Individuelt guld 

 

Der er blevet igangsat trænerseminarer for de daglige trænere, som står med vores bruttogrupperyttere (15/9, 20/10 og 
17/11). Tiltaget er et Team Danmark-projekt med sponsorstøtte.  

 

Der er desuden lavet disciplinanalyse til Team Danmark, og vi er godkendt til støtte for næste støtteperiode. 

 

Spring 

Der har været en del stævneaktivitet ved udenlandske stævner, og vi har haft stor succes ved nations cup stævner for både 
Junior, Young Rider og Seniorer. 

 

Der arbejdes på en ny spring cup – en slags pendant til ECCO Cup i dressuren – og derudover er der et samarbejde med 
Spring Danmark om en talentindsats.  

 

Der arbejdes på 2-3 dages samlinger for pony/children med fokus på fysisk/mental træning udover dagligt arbejde og 
springtræning. 

 

Der er lavet disciplin analyse til Team Danmark, og vi håber på at kunne komme i betragtning til en forsøgsstøtteordning. 

 

Military 

Der har været afviklet en informationsaften, hvor military-bruttogrupperne kunne møde os og høre om vores planer og tanker 
for military på eliteniveau. 

 

Der har ligeledes været afviklet træningssamling for bruttogrupperyttere med programridning dømt af Susanne Baarup og 
ridebanespringning med Lars Trier. 

 

Der arbejdes på at lave 2-dages samling med fokus på fysisk/mental træning udover ridebanespring og dressur træning. Evt. 
sammen med pony/children i spring. 

 

Generelt 

I takt med, at der blev åbnet op for stævner i udlandet, er der udstedt mange FEI pas og lavet virkelig mange tilmeldinger til 
internationale stævner, især i springning. Der er brugt en del tid på Schedules til FEI-stævner, med mange ændringer og 
Covid-restriktioner. 
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Distrikter 
Administrationen har bedt om plads på dagsorden til efterårets distriktsrådsmøder med henblik på at samle op på ’Corona-
situationen’, informere om DRF’s fire strategiske pejlemærker, samt give et indblik i, hvordan klubberne vil kunne ’mærke’ 
fokus og nye tiltag/initiativer.  

Foreløbige møder: 

• 24. august – distrikt 10 

• 21. september – distrikt 12 

 

Breddeaktiviteter 

DRF Bredde Cup og DRF Kæpheste Cup 

Der er igen godt gang i DRF Bredde Cup og DRF Kæpheste Cup. Fanø Rideklub og Dalumgård Rideklub er blandt nogle af 
de klubber, som har haft stor succes med afviklingen. Fanø Rideklub fik besøg af TV SYD som lavede et rigtig godt tv-indslag, 
og Dalumgård Rideklub har modtaget kr. 9.490,- i  støtte fra DIF og DGI's foreningspulje.  Klubben har også modtaget kr. 
23.533,- fra Nordea-fonden, som de har brugt på materiel.  

Der er pt. planlagt 4 stk. inspirationsaftener i breddeaktiviteter og kæphesteridning i henholdsvis Mårum Rideklub, 
Klimagårdens Rideklub, Dalumgård Rideklub og Tinglev Rideklub.  

 

Information og kommunikation 

Ny SoMe & Kommunikationsmedarbejder 

Vores nye medarbejder er startet pr. 15/8 og har overtaget en del opgaver inden for SoMe-aktivering og content-produktion. 
Det er vores mål at blive endnu skarpere på disse områder fremadrettet.   

 

Corona-kommunikation: 

Vi bruger fortsat en del ressourcer på at holde vores medlemmer opdaterede omkring corona-situationen samt vejlede 
klubberne i, hvordan de kan afvikle stævner og aktiviteter. Det virker heldigvis til, at vores stævnearrangører er ved at vænne 
sig til at navigere i den nye virkelighed, og det er vi glade for at se.   

 

Kommunikation omkring udstyrskontroller, mundsår og hestevelfærd generelt: 

Vi har ved en række af vores mesterskaber gennemført udstyrskontroller med fokus på især mundsår, og i den forbindelse 
har vi brugt en del ressourcer på at kommunikere omkring, hvorfor vi har øget fokus herpå, samt ud fra hvilke kriterier, vi 
foretager vores vurderinger. Det virker til, at vi er ved at få skabt en fælles forståelse omkring indsatsen, og det er vi glade for 
at se.   
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Hestevelfærd generelt: 

Udover den konkrete indsats med fokus på mundsår, har vi fremadrettet et øget fokus på hestevelfærd generelt – en bred 
hestevelfærdskampagne om man vil. Formålet er at få slået fast, at vi fokuserer på hestevelfærd i HELE sporten lige fra 
elevskolen til eliteniveauet, og at vi ønsker at være proaktive ved at informere/oplyse/uddanne frem for blot at kontrollere og 
evt. sanktionere. 

   

Natur & Miljø 
Ridning i naturen har altid været populært, og det seneste halve års corona-restriktioner har blot betydet, at endnu flere har 
bevæget sig ud i naturen til hest. I den forbindelse er det blevet mere og mere tydeligt, at vores adgang til naturen som ryttere 
desværre er på vej til at blive begrænset. Især den kommende natur- og biodiversitetspakke, som bl.a. byder på to nye 
naturnationalparker, flere indhegninger samt udsættelse af vilde dyr, udfordrer vores muligheder for at ride i naturen.  

Derfor har vi fremadrettet sat øget fokus på at sikre vores medlemmers fortsatte adgang til naturen, og det gør vi bl.a. gennem 
samarbejde og dialog med Dansk Islandshesteforening, Danmarks Idrætforbund, Friluftsrådet og Naturstyrelsen.  

DRF’s repræsentant i denne sammenhæng er vores nye naturkonsulent, Lars Bruun, som udover at deltage i diverse møder 
også står til rådighed ift. sparring til vores klubber og distrikter på naturområdet. 

Én af de første større ting Lars har bidraget med, er et brev til Miljøminister Lea Wermelin, som Lars har skrevet i samarbejde 
med DI. Heri synliggør vi en række udfordringer, som ryttere møder, når de færdes i naturen, og vi giver en række 
anbefalinger til at gøre naturen mere tilgængelig for hestefolket. 

 

Sponsor-, marketing- og salgspolitik 

Arbejdet med at opstarte nye sponsoraftaler er genoptaget. Vi har en række spændende, potentielle samarbejder på bedding.  

 

Økonomisk politik 

Den 16/6 2020 blev der opkrævet klubkontingent for 56.083 DRF-medlemmer á 22 kr. - i alt 1.233.826 kr. Derudover blev der 
opkrævet forsikring til DIF for 56.083 DRF-medlemmer á 8,52 kr. - i alt 477.827,16 kr.  

Regnskab pr. 30/6 2020 med estimat for år 2020 er udarbejdet og blev forelagt bestyrelsen på mødet. Bestyrelsen havde 
ingen indvendinger hertil.  

 

Ansættelser 

• Pr. 3. august 2020 blev Rikke Victoria Bohnstedt ansat som studentermedhjælper. 

• Pr. 15. august 2020 blev Melanie Thorgrimson ansat som SoMe- og kommunikationskoordinator. 
 

IT 

Rideforbund.dk: 
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Opgaven omkring opgradering af hjemmesiden er påbegyndt og forventes afsluttet i oktober 2020. 

 
AX: 

Opgraderingen af AX – økonomi- og idrætssystem – kører efter planen. Der er afholdt styregruppemøde den 25. juni og 20. 
august 2020. Næste møde er den 22. oktober 2020. 

 

5.  Nyt fra distrikterne 

 

Orientering Anne-Mette Binder orienterede om nedenstående: 

 

• Administrationens deltagelse i DISU-møder 

• Første møde efter ’lock-down’ er 15. september i Middelfart 

• Administrationens deltagelse i distriktsrådsmøder (MRO) 

 

6. Godkendelse af nye 
udvalgsmedlemmer 

Beslutning  

DRF’s administrationen indstillede mulige nye medlemmer og suppleanter til de vakante stillinger i hhv. Disciplinærudvalget 
og Distanceudvalget. 

 

Bestyrelsen godkendte følgende personer: 

Medlemmer af Disciplinærudvalget: 

• Tom Nielsen (genvalgt) 

• Katrine Kent Frederiksen (nyvalgt) 

Suppleanter til Disciplinærudvalget: 

• Mia Schødt Dickow (genvalgt) 

• Carl-Chr. Petersen (nyvalgt) 

Medlemmer af Distanceudvalget: 

• Kenneth E. Lassen 

• Lena Hahn Atzen 

 

Tillykke til jer alle med valget.   
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7. Opsamling og drøftelse 
af udstyrskontrol 

Drøftelse  

Direktør Morten Rodtwitt gav en opsamling på hele forløbet og tankerne bag udstyrskontrollerne ved mesterskaberne de 
foregående og kommende uger. Bestyrelsen diskuterede oplægget og kom med input til den fremadrettede håndtering.  

 

8. DRF’s 
certificeringsordning vol. 
2 

 

Beslutning 

 

Siden 2011 har DRF tilbudt klubberne en certificeringsordning, der har haft til formål, at ’skabe en klar profil af klubben’ og 
’give klubben forbundets blåstempling og anbefaling’ inden for de certificerede områder.  

Selvom certificeringsordningen rummer rigtig mange gode hensigter og intentioner, der har skabt værdi for de klubber, der har 
opnået en certificering, er antallet af certificerede klubber stærkt begrænset.  

Der har derfor været behov for at foretage en opdatering af DRF’s certificeringsordning. I arbejdet med opdateringen har der 
været fokus på at gøre ordningen mere relevant og aktuel for klubberne, skabe en mere overskuelig og let tilgængelig 
procedure/arbejdsgang i opnåelsen af en eller flere certificeringer, og iværksætte en ordning, der bygger mere på samarbejde 
end tilsyn og kontrol. 

Derfor har DRF’s administration udviklet en certificeringsordning Vol. 2, som bestyrelsen blev forelagt på mødet. Bestyrelsen 
godkendte igangsættelse af den nye ordning pr. 1. januar 2021.  

 

9. Tilpasning af DRF’s 
stævnestruktur 

Drøftelse  
DRF’s administration fremlagde et oplæg til drøftelse omkring mindre tilpasninger og justeringer af stævnestrukturen. 
Formålet er at opnå en stævnestruktur, der er attraktiv for alle på alle niveauer – lige fra eliterytteren og de yngre talenter til 
super-motionisterne og bredde-rytterne. 
 
Bestyrelsen drøftede oplægget og var positivt indstillede. De bad administrationen om at inddrage distrikterne samt 
disciplinudvalgene i det videre arbejde.  
 
 

10. Samarbejde med 
Erhvervsakademi 
Midt/Vest om 
berideruddannelsen  

Beslutning  
Administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende et samarbejde med Erhvervsakademi Midt/Vest omkring 
berideruddannelsen fremadrettet. Samarbejdet skal gøre berideruddannelsen til en akademiuddannelse. Derudover bad 
administrationen bestyrelsen om at godkende den nye lektionsplan og ændrede optagelseskrav.  

 
Bestyrelsen godkendte forslaget, og i praksis betyder det, at berideruddannelsen overgår til det nye regi i forbindelse med 
ansøgning om optagelse i juni 2021. Der arbejdes på et meriteret forløb for dem, der allerede er i gang med uddannelse pt. 
Denne del er dog endnu ikke på plads. 
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11. DRF’s talent- og 
elitestrategi 

Orientering  

DRF’s Elitechef, Kimi Nielsen, præsenterede DRF’s nye elitestrategi for bestyrelsen til dennes orientering.   

12.  FEI-målte ponyers status 
i Danmark 

Drøftelse + 
beslutning 

 

Administrationen bad bestyrelsen om at drøfte, hvorvidt FEI-målte ponyer, målt i 2017, 2018 og 2019, og som således i FEI 
betragtes som færdigmålte, også skal betragtes som sådan i Danmark.  

Bestyrelsen besluttede, at de pågældende ponyer skal betragtes som færdigmålte i Danmark.  

 

13. Proces for indgåelse af 
ny strategiaftale med DIF 
for 2022-2025 

Orientering DRF’s administration orienterede bestyrelsen om processen for indgåelse af ny strategiaftale med DIF for 2022-2025. 

14.  Henvendelser til 
bestyrelsen 

   

Der var ingen indkomne henvendelser.  

15. Evt.   

 
 
 


