
 

Bestyrelsesmøde den 20. oktober 2020 i Høje Taastrup 
 
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), Direktør 
Anne Silfwander (ASI), Sport & Servicechef 
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. Opfølgning på DRF’s naturindsats 
2. Disciplinære sager 
3. Udviklingsprojekt – ’aktivering og rekruttering af voksne til ridesporten’ 
4. Opfølgning på nyansættelser 
5. Opfølgning på ’kommunikationsstrategi’ ift. nyheds- og resultatformidling 
6. Orientering om elevskoleudvalgets arbejde 
7. Opfølgning på trænernes roller, ansvar og adfærd 
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3. Nyt fra formand og 
næstformand 

Orientering  

Formand Ulf Helgstrand orienterede om: 

• Advisory board VM 2022 

• EEF/FEI EM 2021 

• Møde miljøministeren 

• Budgetmøde DIF 

• World Cup Vilhelmsborg 

 

Næstformand Anne-Mette Binder orienterede om: 

• Årsmøde Friluftsrådet 14.09. 

• DISU 15.09. 

• Bestyrelsesmøde DAV 22.09. 

• Møde miljøminister – afbud 25.09. 

• Copenhagen Eventing CCI 1, 2 & 3 Star 25.-27.09. 

• Ekstraordinær generalforsamling Dalby Rkl. m. valg af ny bestyrelse 30.09. 

• DIF budgetmøde 03.10. 

• Course Director FEI Eventing Officials Strzegom, POL, 08.-11.10. 

 

4.  Administrationens 
bestyrelsesrapport 

Orientering  
Rideklubber 

Udmeldte klubber: 

Broholm Rideklub (distrikt 7) 

 

Klubbesøg: 

COVID-19 har sat sit præg på flere klubber, og Vejle Rideklub er en af dem. Klubbesøg planlagt hos dem d. 15/10-20.   

 

Uddannelseshuset 

Næste Træner 1 kursus (med e-learning):  

Kurset er desværre flyst grundet for få tilmeldinger. Næste Træner 1 kursus afvikles til august 2021. 

 

Træner 2 DIF-del: 

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

 

Ridelærer, Rideinstruktør og Berider 

3. års skoleophold: 

Skoleopholdet for 3. års eleverne er blevet afholdt på Vilhelmsborg i perioden den 14. september til 9. oktober, og er vel 
overstået. Alle elever har haft et godt ophold, og vi afventer deres evalueringer fra alle fagene.   

 

1. års skoleophold: 

Skoleophold for 1. års elever afvikles på Vilhelmsborg i perioden den 12. oktober til 13. november. Det er første gang at 
eleverne skal på skoleophold, og de er alle meget spændte. Der er justeret lidt i undervisningsstaben grundet frafald af 
undervisere. Flg. undervisere er ændrede: 

• Claus Toftegaard (fag: Mennesket/hesten/rytteren) erstattes af Rikke Riis (Aut. Fysioterapeut og 
Hestefysioterapeut) 

• Martha Voss (fag: Heste adfærd/velfærd & horsemanship) erstattes af Janne Winther Christensen (lektor på 
Aarhus universitet i hestes adfærd og velfærd, stressbiologi, frygt, indlæring og træning) 

 

DIF-Strategiaftale 

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 i perioden afholdt følgende mesterskaber og finaler: 

 

Dressur 

• DM: Cathrine Dufour 

• Agria DRF-mesterskab U25: Anne-Mette Strandby Hansen 

• DM paradressur:  

o grad1: Tina Chabert Jensen  

o grad 2: Katrine Kristensen 

o grad 3: Caroline Cecilie Nielsen 

o grad 4: Susanne Jensby Sunesen 

o grad 5: Renee Igelski 
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Voltigering 

• DM: Sheena Bendixen 

 

Springning 

• Agria DRF-mesterskab pony og children, indendørs  

o Kat. 3: Ingrid Christine Laursen 

o Kat. 2: Cecilie König 

o Kat. 1: Lærke Skaanning Ebbesen 

o Children: Cecilie König 

• DRF-mesterskab for klubhold, hest: Riders Cup 

• DRF-mesterskab for klubhold, pony: Hillerød Sportsrideklub 

• Nord-Vest Box Cup finalen:  

o Kat, 3: Julie Sørensen,  

o Kat. 2: Emma Maj Lindorff,  

o Kat. 1: Izabella Tardrup Frandsen  

 

Military 

• DRF-mesterskab for klubhold, military: Værløse Rideklub 

• DM: Peter Flarup 

• DRF-mesterskab J/YR: Petrea Hyldgaard Thomsen 

• DRF-mesterskab pony: Mette-Marie Broby Petersen 

• Store Hestedag Cup:  

o pony: Sofie Kamp Nielsen  

o hest: Karina Bülow 

 

Officialskurser: 

Der har i perioden været afholdt følgende officialskurser: 

• d. 12/9: Øveklasse/dommerkursus for D1 og D2 dommere D1-D5 med 14 deltagere 

• d. 26/9: D1 og D2 dommerkursus for Distrikt 12, 11/13 og 14 med 16 deltagere 
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Derudover har Kennet Hemmingsen deltaget i og bestået FEI Course designer Level 2 (military) afholdt i Polen d. 8-11. 
oktober 

 

Landshold og talentudvikling 

Der er afviklet det første trænerseminar med deltagelse af 15 ungdomstrænere (de trænere som står med flest af vores 
bruttogrupperyttere i pony, junior og YR). Seminaret tog udgangspunkt i trænerens egen forståelse og håndtering af de 
udfordringer, vi møder, med tesen: ”Jo bedre du kender og kan håndtere dig selv, jo bedre vil du være til at håndtere dine 
ryttere og deres teams”. Seminaret har efterfølgende fået virkelig god feedback fra deltagerne, som alle glæder sig til 
næste modul ultimo oktober. Modulet her vil handle om samarbejdet mellem daglige trænere og DRF, hvilke værdier vi 
arbejder ud fra, hvordan kan vi bruge hinanden mod et fælles mål for de unge ryttere. 

 

Der har været afviklet træningssamlinger for både Spring og Dressur senior. 

 

Military har været til et Nations Cup stævne for ponyer i Polen, hvor de danske ryttere gjorde en rigtig god figur og vandt en 
2. plads foran Tyskland og Sverige. 

 

Distrikter 
Stevnsbogaard Rideklub (SBGR) har anmodet om distriktsskifte fra D1 til D4, da klubben fysisk er flyttet til Haslev.  

 

Breddeaktiviteter 

DRF Bredde Cup og DRF Kæpheste Cup 

Der er gang i afviklingen af bredde- og kæpheste stævner igen.  

 

Kæphest: 

Harridslev Rideklub har stor succes med kæphesteridning i klubben. De har etableret en Kæpheste-klub under HARK, som 
alle kan være medlem af. Medlemskab i Kæpheste-klubben udløser flere fordele. Denne klub er med til at skabe flere 
medlemmer samt fællesskab. 

 

Finalen i DRF Elevskole Cup: 

Finalen i DRF Elevskole Cup blev afviklet den 4.-6. september i de pragtfulde rammer hos Equitour Denmark. Alle 
deltagere ankom fredag eftermiddag, hvor de fik gennemgået regler, restriktioner samt fremvisning af hestene, de skulle 
ride lørdag og søndag.  

Lørdag morgen fik alle finalisterne en eksklusiv rundvisning på Helgstrand Dressage, hvorefter det første finaleridt gik i 
gang.  
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Søndag red de sidste finaleridt, og vinderen af DRF Elevskole Cup 2020 blev kåret. De dygtige vindere var i år holdet fra 
Hørsholm Rideklub. Hele arrangementet gik over alt forventning, og deltagerne havde en rigtig god oplevelse, på trods af 
regn og COVID-19 situationen.    

Elevskole cuppen, som hidtil har været en del af Breddeaktivitetsudvalget, overgår nu til Elevskoleudvalget.   

 

Inspirationsaften i breddeaktiviteter og kæphesteridning 

Vi afholder løbende Inspirationsaftener med fokus på breddeaktiviteter og kæphesteridning. De har pt. været afholdt hos 
Dalumgård Rideklub (D7) og Klimagårdens Rideklub (D5) med stort fremmøde og engagement. Flere af deltagerne vil 
indføre aktiviteterne i klubbens dagligdag og efterfølgende afholde stævner i de nye cups. De ser potentiale i tiltaget for at 
favne bredt, skabe nye medlemmer og ikke mindst udbyde aktiviteter, de fleste kan være med til. 

 

Information og kommunikation 

Corona-kommunikation: 

Det kan fortsat være svært at holde styr på, hvilke corona-retningslinjer, der er gældende, da der kommer ændringer og 
nye tolkninger løbende, men vi forsøger at skabe et så godt overblik for medlemmerne som muligt. Det har vi bl.a. gjort ved 
at lave et ’fast’ element på forsiden af rideforbund.dk, hvor vi linker direkte til det seneste nye om COVID-19. 

 

Artikler om hestevelfærd/træneradfærd: 

Vi samarbejder forsat med Ridehesten omkring artikler, der kan understøtte vores fokus på hestevelfærd. I oktober-
nummeret er der især fokuseret på trænernes (og forældrene, når der er tale om børn) ansvar for at sikre, at deres ryttere 
håndterer hestene forsvarligt.  

 

Samarbejde med Ridehesten: 

Vi har haft statusmøde med Ridehesten for at evaluere på vores aftale om nyhedsformidling. Fremadrettet vil vi gøre endnu 
mere brug af at pitche historier til Ridehesten – især de ’gode’ bredde/klubhistorier – hvis vi ikke selv har mulighed for at 
lave dem, og på den måde kan vi få endnu mere fokus på bredden i dansk ridesport.  

 

Status på ny hjemmeside: 

Vores nye site er ’lagt i drift’, og vi sidder nu og lægger indhold fra den gamle hjemmeside + DRF Go! over i. Når denne 
proces er slut, kan vi offentliggøre og lancere det nye site, som forhåbentlig giver en langt bedre brugeroplevelse og et 
mere retvisende/tidssvarende billede af DRF end hidtil.   

 

Natur & Miljø 
Idrættens, og herunder ridesportens, adgang og tilgængelighed til naturen har for alvor fået plads på den større politiske 
dagsorden. DRF har, sammen med bl.a. DIF, deltaget i møder med Naturstyrelsens direktion, med Friluftsrådet samt 
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miljøministeren. Formålet har dels været at understøtte DIF’s arbejde for at bibeholde idrættens adgang til naturen, men i 
særdeleshed også at belyse ridesportens store udfordringer med den række af tiltag, der er forbundet med indførelse af 15 
’naturnationalparker’ i hele landet, samt den heraf følgende hegning og udsættelse af ’vilde’ heste og kvæg.  

 

Både Tove Urup Madsen, Ridespor DK (DI) og Lars Bruun, DRF’s naturkonsulent, er yderst aktive og samarbejder og 
supplerer hinanden.  

 

Senest er DRF blevet kontaktet af en tilrettelægger på Radio4-programmet Vildspor, som gerne vil lave en udsendelse 
med fokus på indhegning af naturområder og udsættelse af vilde dyr heri, hvor hun gerne vil sikre repræsentation af ’begge 
sider’ i debatten. Hun havde lagt mærke til DRF’s og DI’s indsatser, hvilket er super positivt, da det det vidner om, at vi har 
fået etableret ridesporten som en vigtig spiller i debatten.  

 

Sponsor-, marketing- og salgspolitik 

Vi har kontinuerligt fokus på at identificere og udvikle nye sponsor- og samarbejdsaftaler for at kunne skabe mest mulig 
værdi for vores klubber. Vi har pt. flere spændende, potentielle samarbejder på bedding.  

 

Personale 
De er opslået to ledige stillinger som udviklingskonsulent; en med fokus på elevskole og en med fokus på 
klubcertificeringer/-drift. Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 43.  

 

IT 

Hosting og licenser: 

Udgifter til hosting og licenser overgår pr. 1. januar 2021 til Unit IT og samles således på en udbyder. I dag er disse spredt 
over flere udbydere, hvilket giver mindre gennemskuelighed. Opgaven omkring overdragelse er opstartet og er estimeret til 
mellem 100-150 timer. 

 

AX: 

Opgraderingen af AX – økonomi- og idrætssystem – kører efter planen, og enkelte udviklingsområder er frigivet til test. Der 
er styregruppemøde den 22. oktober 2020. 

 

DRF Go!: 

DRFGo! – portalen - er blevet opgraderet, samlet udgift til afskrivning over 5 år er opgjort til tdkk 1.633.  

 

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

 

5.  Nyt fra distrikterne 

 

Orientering  

Anne-Mette Binder orienterede om nedenstående: 

 

Nyt fra distrikterne 

• Nyt fra mødet 15.09. 

• Adm./gæsters deltagelse fremadrettet 

o https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Om%20DRF/Organisation/Distrikter/20131021_final_forr
etningsorden_distrikter.ashx 

o https://www.rideforbund.dk/servicemenu/Om%20DRF/Organisation/Distrikter.aspx  

 

• D3/Vindinge Rideklub 

 

6. Præsentation af DRF’s 
niveau- og 
modulopdelte 
undervisningskoncept 
og nye digitale 
ryttermærker   
 

Præsentation  

Med henblik på at styrke elevskolernes undervisningsgrundlag, samt genetablere betydningen af ryttermærkerne for de nye 
unge rytteres videre udvikling, nedsatte DRF i foråret en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udvikle et ’niveau- og 
modulopdelt undervisningskoncept’ som grundlag for ’DRF’s digitale ryttermærker’. 

 

På mødet præsenterede Stine Nielsen og Ditte Weldingh fra arbejdsgruppen det endelige resultat for bestyrelsen, som var 
meget positivt stillede og ser frem til lanceringen.  

 

Elevskolerne er et af DRF’s centrale strategiske pejlemærker frem mod 2030, og det nyudviklede undervisningskoncept 
samt introduktion af de digitale ryttermærker vil have stor betydning for den undervisningskvalitet, som elevskolerne kan 
tilbyde.  

 

Bestyrelsen takkede for et meget flot og gennemarbejdet koncept.  

 

 

 

https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Om%20DRF/Organisation/Distrikter/20131021_final_forretningsorden_distrikter.ashx
https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Om%20DRF/Organisation/Distrikter/20131021_final_forretningsorden_distrikter.ashx
https://www.rideforbund.dk/servicemenu/Om%20DRF/Organisation/Distrikter.aspx
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7. Drøftelse af 
indsatsområder for 
DRF/DIF-strategiaftale 
2022-2025 

Drøftelse  

DRF’s nuværende strategiaftale med DIF udløber 31. december 2021, og processen med at udarbejde en ny strategiaftale 
med DIF er igangsat. Den næste aftale vil løbe i perioden 2022-2025 og naturligvis være forankret i DRF’s centrale 
strategiske pejlemærker frem mod 2030.  

 

Det foreløbige oplæg indeholder følgende firer indsatsområder: 

• Udvikling af ridesportens elevskoler 

• Klubberne i fokus – service og udvikling 

• Ridesportens adgang til naturen – samarbejde med DI 

• DRF’s samarbejde med Team Danmark 

 

Under bestyrelsens drøftelse af punktet deltog DIF’s konsulent Pernille Løwengreen. 

 

8. DRF’s Fælles 
Bestemmelser 2021 

 

Godkendelse 

 

DRF’s bestyrelse nedsatte i august 2019 en arbejdsgruppe med det formål at revidere DRF’s Fælles Bestemmelser 
således, at de er sammenhængende, nutidige og tilpasset ridesportens mange aktiviteter og interesser. De nye Fælles 
Bestemmelser skal være gældende for alle klubber, der er medlem af DRF, samt for disses medlemmer. Ligeledes skal 
Fælles Bestemmelser være gældende for alle stævnearrangører, som på vegne af DRF afholder stævner i Danmark.  

 

Fælles Bestemmelser skal være gældende i alle sammenhænge mellem DRF’s klubber og disses medlemmer. De skal 
således være gældende både i dagligdagen og i forbindelse med stævner, og skal virke adfærdsregulerende for så vidt 
angår etisk korrekt behandling og anvendelse af hesten i forhold til rytterne og andre som indgår i udøvelse af ridesporten. 

 

Arbejdsgruppen har nu afleveret udkast til nye Fælles Bestemmelser, med virkning fra 1. januar 2021, der fremstår 
sammenhængende, overskuelige og konsistente. Arbejdsgruppen har indgående drøftet og vurderet, hvilke bestemmelser 
der skal indgå i Fælles Bestemmelser, og hvilke særregler der relaterer sig til den enkelte disciplin og således indgår i den 
enkelte disciplins reglement. 

 

Bestemmelserne er opdaterede og tilrettet, så de er tidssvarende, der er skabt en ny struktur for opbygningen af 
bestemmelserne, og de er forsøgt beskrevet i et utvetydigt sprog, der dog stadig er læsbart og forståeligt for ’lægfolk’.    

 

Administrationen har bedt disciplinudvalgene om at foretage ændringer/justeringer af de respektive disciplinreglementer. 
Deadline for ændringer/justeringer hertil er 12. november 2020. 
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De endelige Fælles Bestemmelser vil, når de er færdige, blive gjort tilgængelige på www.rideforbund.dk i E-paper format.  

 

På mødet præsenterede Anne-Birgitte Gammeljord fra arbejdsgruppen de opdaterede Fælles Bestemmelser og indstillede 
til, at bestyrelsen drøftede disse. Bestyrelsen havde en række kommentarer, som administrationen og arbejdsgruppen nu 
tager i betragtning i den endelige revision. Fælles Bestemmelser forventes endeligt godkendt på næste bestyrelsesmøde 
den 26. november.   

 

 

 

9. Tilpasning af DRF’s 
stævnestruktur 

Godkendelse  
Punktet er udskudt til bestyrelsesmødet den 26. november.  
 
 

10. Gennemgang af 
forbundets økonomi pr. 
30. september 2020 

Orientering  
Som opfølgning på orienteringen om forbundets økonomi på baggrund af corona-situationen har DRF - i forbindelse med 
rapporteringen pr. september 2020 – udarbejdet et estimat for året, som blev gennemgået på mødet. Der estimeres et 
underskud på tdkk 44 mod et budgetteret overskud på tdkk 855.  
 
Bestyrelsen var tilfredse med dette estimat.  
 

11. Forslag til ændring af 
disciplinorganisering i 
DRF 
 

Godkendelse  

Administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende nedlægningen af TREC som selvstændig disciplin, samt at 
delelementer af TREC inkluderes i breddeaktiviteter. 

 

Som en breddeaktivitet vil det være muligt at forenkle reglerne i forhindringsfasen og orienteringsfasen, og dermed tilpasse 
dem bedre til den voksne målgruppe. Orienteringsridt vil desuden nemt kunne udbydes på E-niveau i distance, både som 
selvstændig aktivitet eller i forbindelse med etablerede distancestævner. 

 

Som led i projekt voksenmotionister vil DRF gerne udbyde en voksen Cup. Cuppen forankres i administrationen hos 
udviklingskonsulent Karoline Kjemtrup, projektleder for projekt voksenmotionister. Både bredde- og distanceudvalget vil 
give sparring og vejledning ift. udarbejdelse af cuppens bestemmelser og afvikling. Med en sådan cup håber vi at kunne 
fastholde de ryttere, der rider TREC, samt forhåbentlig at kunne tiltrække endnu flere. 

 

http://www.rideforbund.dk/
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Efter en grundig diskussion - på baggrund af data om udviklingen ift. antal aktive ryttere og antal stævner siden oprettelsen 
af disciplinen - godkendte bestyrelsen forslaget. Bestyrelsen var samtidig meget fokuserede på, at kommunikationen til 
udvalget om nedlægningen blev gennemført på en ordentlig og respektfuld måde.  

 

12.  FEI-målte ponyers 
status i Danmark 
(fortsat fra forrige 
møde) 

Beslutning  

På bestyrelsesmødet den 8. september bad administrationen 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.  

 

Som opfølgning på denne beslutning, bad administrationen på mødet den 20. oktober bestyrelsen om ligeledes at tage 
stilling til, om de ponyer, der er målt ind i FEI efter det nye målersystem pr. 1. januar 2020, ligeledes kan betragtes som 
målt nationalt, så FEI-målet blot overføres til DRF Go? Status som færdigmålt kan ponyerne få, hvis de er målt i deres 8. 
leveår. Er de ikke det, skal de måles nationalt i henhold til normal ponymålingsprocedure. 

 

Bestyrelsen godkendte forslaget.  

 

13. Rammeprogram for 
repræsentantskabsmød
e 17. april 2021 
 

Beslutning DRF’s administration indstillede til bestyrelsen af godkende rammeprogrammet for det kommende 
repræsentantskabsmøde den 17. april 2021. Administrationen præsenterede ligeledes plan-B, såfremt COVID-19 ikke 
tillader afholdelse af arrangementet, hvilket indebærer samme online-set-up som i 2020. 

 

Bestyrelsen kom med input til programmet, som administrationen arbejder videre ud fra.   

 

14.  Henvendelser til 
bestyrelsen 

   

Bestyrelsesmedlem Tina Callesen havde modtaget en henvendelse omkring muligheden for at inkludere Working 
Equestrian under DRF. Bestyrelsen beder om et skriftligt oplæg for at kunne tage stilling til henvendelsen.  

15. Evt.   

 
 
Næste møde: 26. november i Brøndby 
 
 


