
 

Bestyrelsesmøde den 26. november 2020 i Brøndby 
 
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: Ditte Bach Sørensen (DS), 1. suppleant 
Referent: Julie Servé Regtved 
 

 
 
 
Fra administrationen/eksternt 
Morten Rodtwitt (MR), Direktør 
Anne Silfwander (ASI), Sport & Servicechef 
Julie Servé Regtved (JSR), Kommunikationschef  
 
 
 

 

Internt arbejdspapir  
 

Pk
t. 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.: 
 

• Nyansættelser i administrationen 

• Ansøgning til DIF om støtte til projektet ’aktivering og rekruttering af voksne’ godkendt 

• Ryttermærker og undervisningskoncept – opfølgende afholdelse af ’åbne’ Teams-møder 

• Status på Corona og stævneafvikling 

• Disciplinære sager 

• Licens 4. kvartal 2020 
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3. Nyt fra formand og 
næstformand 

Orientering  

Formand Ulf Helgstrand orienterede om: 

• EEF GA: Fredeligt og intet kontroversielt 

• EEF: Ingen genåbning af bud på EM 2021 i Military 

• EM 2023: EEF anbefaler alle discipliner og alderskategorier til Spanien (eneste bud på dressur) men håber på bud for de 
unge i skoleferien (frist ultimo nov.) 

• Styregruppemøde TD 

• 60 procent klubben 

• Dialogmøde TD 

• FEI GA 

 

Næstformand Anne-Mette Binder orienterede om: 

• ECCO Cup Pony-kvalifikation HER 24.-25.11. 

• C-stævne i dressur hos Sportsrideklubben Skovly for ryttere under 21  

• ”Eventing Level 1 Judges” online-kursus campus.fei.org 

• Henvendelse vedr. uddannelse 

 

4.  Administrationens 
bestyrelsesrapport 

Orientering  
Rideklubber 

Udmeldte klubber: 

Rideklubben Ørsted Holme (distrikt 3) 

Sportsrideklubben Petersborg (distrikt 1) 

 

Udelukkelse af klubber: 

Grundet manglende kontingentbetaling til DRF er Stevnsbogaard Rideklub (distrikt 1) og Killerup Rideklub (distrikt 7) indstillet til 
udelukkelse af forbundet. Se yderligere i pkt. 12. 

 

Optagelse: 

Vipperød Sportsrideklub er klar til optagelse i DRF. Se yderligere i pkt. 12. 

 

Elevskoler 

DRF Elevskole Cup: 
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DRF Elevskole Cup er overgået til Elevskoleudvalget.  

Propositioner og regler er færdigudarbejdede.  

Cuppen vil blive afviklet fra marts til efteråret 2021, med én samlet finale. 

 

Uddannelseshuset 

Næste Træner 1 kursus (med e-learning):  

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

 

Træner 2 DIF-del: 

1. weekend: 31. oktober-1. november 2020 

2. weekend: 28.-29. november 2020 

 

Certificeringer 

Den opdaterede certificeringsordning vil blive annonceret via DRF’s kanaler (direkte mail til klubber, facebook og nyhed) i 
december måned. 

 
Klubber:  

Der er aftalt møde med Bellingegård Sportsrideklub (distrikt 5) mandag den 7. december på klubbens adresse. Klubben er pt. 
certificeret efter den gamle ordning. Det er derfor meget oplagt at starte med dem. Klubben er på nuværende tidspunkt certificeret 
i flg.: 

• Organisation 

• Sikkerhed 

• Opstaldning 

• Stævne 

• Elevskole 

• Ridelejr 

• Miljø 

 

Næstved Sportsrideklub (distrikt 5) er ikke pt. certificeret. Klubben råder over en stor og velfungerende elevskole. Efter en snak 
med dem i anden forbindelse, har den nye ordning vagt deres interesse. Mødedato med klubbens bestyrelse afventes.  

 

Bestyrelsen i Hovgaard Rideklub (distrikt 7) har i forbindelse med anden rådgivning tilkendegivet, at de er interesseret i at kunne 
blive certificeret efter den nye ordning. Klubbens bestyrelse vil komme tilbage inden 1. december, hvorefter vi finder en mødedato.    
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Vejle Rideklub har tidligere været certificeret, men klubben fandt det ikke relevant, idet de ikke fik det ud af det, som de havde 
håbet på. Den nye bestyrelse i klubben er meget positive overfor den nye ordning.  

 

Ridelærer, Rideinstruktør og Berider 

1. års skoleophold: 

Skoleophold for 1. årselever er afsluttet den 20. november.  

2 elever er under deres prøvetid blevet opsagt på deres lærested grundet mislighold i ansættelsesforholdet.  

 

2. års skoleophold: 

Det næste skoleophold for beridereleverne årgang 2019 og 2020 finder sted i perioden den 22. februar til 26. marts 2021. 

 

Fremtidens berideruddannelse: 

Der har været afholdt møde i styregruppen. Det blev vedtaget, at der skal afholdes møde med alle nuværende lærere, der 
underviser i fag, som fremadrettet vil blive til akademifag. Mødet afholdes den 23. november.  

 

Uddannelsesbeskrivelsen samt eksamensbekendtgørelsen er under opdatering iht. ændringer i ansøgerforudsætning, optagelse 
på uddannelserne samt fagbeskrivelser modtaget fra DRF, DRIF og Erhvervsakademiet Midtvest. 

 

DIF-Strategiaftale 

Se administrationens orientering i pkt. 2.   

 

Konkurrencer 
(Stævnestarter januar til oktober, 2019 vs. 2020) 

 

0
10000
20000
30000

Diagramtitel

2019 2020



Side 5 af 12 

 

Der er i perioden afholdt følgende mesterskaber og finaler: 

 

• Agria U25 DRF-mesterskab i Paradressur: Luna Riis Søborg / PÆREGAARDS ROMARIO 

 

Officialskurser: 

Der har i perioden været afholdt følgende officialskurser: 

• 21/10-20: Dommerkursus for C, B, B+, A, A+ og O-dommere – 23 deltagere 

• 1/11-20: D1 og D2 øveklasse/dommerkursus D7, 8, 9, 10 - 18 deltagere 

• 2/11-20: Dommerkursus for C, B, B+, A, A+ og O-dommere – 15 deltagere 

 

Landshold og talentudvikling 

Træningssamlinger og hjemmebesøg: 

Planlagte træningssamlinger og hjemmebesøg for senior- og U25-dressur er desværre blevet udsat indtil videre, da det med de 
sidste nye restriktioner for rejser mellem Danmark og Tyskland er blevet svært for landstræner Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein at 
rejse herop. 

 

Ungdomsdressuren afholder fortsat træningssamlinger, hvor de gældende Corona-restriktioner overholdes. 

 

For springrytterne afholdes der to samlinger i december på Stutteri Ask, hvor Rolf Göran Bengtson er gæstetræner. 

 

For military har vi været nødsaget til at aflyse en samling uden hest den 28/11, da det planlagte set-up ikke kunne afvikles under 
de gældende corona-restriktioner. 

 

For alle tre discipliner afholdes der i stedet hjemmebesøg med opsamling fra nærområderne (gælder ikke senior- og U25-dressur). 

 

Trænerseminarer: 

Det sidste og 3. modul for dressurtrænerne er netop afsluttet. Vi har fået virkelig god feedback, og der er et stort ønske om, at vi 
kan fortsætte gruppen. Der er et helt tydeligt behov for at netværke og for at have et rum, hvor der kan være en tættere dialog 
med DRF. 

Vi har planer om at lave opfølgning i januar og derefter aftale jævnlige netværksmøder i gruppen. 
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For springtrænere starter vi første trænermodul den 14. december og er meget spændte på, om man her vil modtage konceptet 
med samme begejstring som hos dressurtrænerne. 

 

Vi vil ligeledes gerne starte konceptet op for militarytrænere, men vi skal først have økonomien hertil på plads. 

 

Team Danmark masterplan og støttekoncept for 2021 

Team Danmark masterplanen er færdig og godkendt af Team Danmark. De forskellige udviklingsmål ligger helt i tråd med vores 
2028 Elitestrategi, og er også i overensstemmelse med Team Danmarks vigtige pejlemærker i støttekonceptet mod 2024, hvor 
udvikling og trivsel er nøgleord. Budgettet for 2021 er også godkendt, og støtten fra Team Danmark er den samme som i 2020.  

 

Nordisk samarbejde 

Vi har tilbudt de øvrige nordiske- og baltiske lande at revidere og ensrette reglerne for alle NBCH-mesterskaberne (Nordic Baltic 
Championships). Dette arbejde er ved at være færdigt, og vi mangler blot en lille del på kørselsmesterskabet. Elitekoordinator 
Michelle Kjær Petersen har lavet et kæmpe stykke arbejde med disse regelsæt, og det er meget værdsat fra de øvrige nordiske 
forbund. 

 

International stævnedeltagelse 

Vores springryttere har være ret aktive på trods af de corona-relaterede rejserestriktioner. Vi har en del ryttere, som har været 
bosiddende i Sydeuropa, og som her har redet nogle internationale stævner med rigtig gode resultater. Det gælder både junior- og 
ungryttere samt seniorryttere. Generelt set har vi løbende holdt alle ryttere informererede om situationen men også mindet dem 
om, at de selv har ansvar for at holde sig orienterede om gældende rejsevejledninger.  

 

På dressur- og militaryfronten har stævnedeltagelsen været ret begrænset. De vigtige World Cup-stævner i dressur er desværre 
blevet annulleret, og der har indtil nu kun været afviklet World Cup-stævnet på Vilhelmsborg. Stævnerne er vigtige for rytterne i 
forhold til at komme højt på World Ranking-listen, da disse placeringer vil have en stor betydning ift. seedningen ved OL næste år. 

 

Holdleder U25- og seniordressur 

Anne-Mette Binder er pr. 1/1-2021 ansat som holdleder, og i den forbindelse fratræder hun sine poster i både DRF’s og DIF’s 
bestyrelser. Vi ser frem til at byde Anne-Mette velkommen. 

 

Sportsplaner for 2021 

I de kommende uger holder vi møder omkring sportsplanerne for 2021, og vi forventer at have alle planer lagt på hjemmesiden 
medio december. For U25 og senior-dressur vil de være klar medio januar 2021. 
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Breddeaktiviteter 

Der er afholdt inspirationsaften i Hodsager Rideklub med 7 deltagende klubber, som gerne ville høre mere om DRF’s forskellige 
breddeaktiviteter.  

 

Information og kommunikation 

Lancering af ny hjemmeside: 

Den nye hjemmeside lanceres i starten af det nye år. Herefter vil Go! være en del af rideforbund.dk som en separat fane med de 
samme funktioner, som der er på Go! i dag. Derudover vil der være langt bedre muligheder for at gøre plads til- og fremhæve 
udvalgte emner – f.eks. COVID-19 information, hestevelfærd, etc.  

 

Opdateret samarbejdsaftale med Ridehesten: 

Vi har underskrevet en ny samarbejdsaftale med Ridehesten, hvor det er gjort 100% tydeligt, hvad de skal dække for DRF og 
hvordan. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.  

 

Ryttermærker og modulopbygget undervisningskoncept: 

Vi har nu officielt meldt ud, at vi relancerer ryttermærkerne, og at de skal forankres i elevskolerne. I samme ombæring har vi 
inviteret til 2 x spørgetime via Teams, hvor de interesserede kan stille spørgsmål til de nye koncepter. Frem mod 1/1 kommer vi 
naturligvis til at kommunikere endnu mere ud o mærkerne, så vi forbereder medlemmerne så godt som muligt på overgangen.   

 

Planlægningsmøder med kommercielle samarbejdspartnere om 2021: 

I løbet af november/december holder vi møder med en række af vores kommercielle partnere for at få lavet en overordnet plan for, 
hvordan de og deres budskaber skal eksponeres på vores flader i 2021. Ved at være på forkant kan vi sikre indhold og resultater, 
der gavner begge parter mest muligt, og som virker mest relevant for vores brugere. 

 

5.   

Nyt fra distrikterne 

 

 

Orientering 

 

Anne-Mette Binder orienterede om følgende: 

 

• Henvendelse fra D11/13 vedr. Fælles Bestemmelser 2021; skal det være muligt for stævnearrangører at afvikle stævner 
på fx C-niveau på hverdage? DRF bør værne om børnene, der rider på et lavere niveau, og deres skolegang. Også 
bekymring for, om der kunne opstå mangel på officials. Se pkt. 6 

 

• DISU-møde 3. december i Middelfart, hvis retningslinjerne gør det muligt 
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• Telefonmøder og status vedr. ekstraordinær generalforsamling i Vindinge Rideklub/D3 den 25.11.2021 

6.  
DRF’s Fælles 
Bestemmelser 2021 
+ dressur- og 
springreglement 
 

 

Beslutning 

 

Baggrund: 

Arbejdsgruppen har 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’. 

 

Disciplinreglementer: 

Administrationen har bedt disciplinudvalgene om at foretage ændringer/justeringer af de respektive disciplinreglementer. Dressur- 
og springreglementet blev fremsendt til bestyrelsen tirsdag d. 24/11, og de resterende disciplinreglementer følger i løbet af 
december.  

 

Indstilling: 

Arbejdsgruppen indstillede til, at bestyrelsen godkendte de nye Fælles Bestemmelser 2021 samt dressur- og springreglementet. 

 

Bestyrelsen godkendte overordnet set Fælles Bestemmelser og disciplinreglementerne for spring og dressur, men havde dog 
enkelte smårettelser til alle tre dokumenter. Det blev derfor besluttet at give administrationen mandat til – i samarbejde med 
bestyrelsesmedlem Jakob Ravnsbo – at lave de sidste justeringer efter bestyrelsesmødet og herefter gøre Fælles Bestemmelser 
og disciplinreglementerne tilgængelige på www.rideforbund.dk pr. 1. december.  

 

Udover de nye Fælles Bestemmelser diskuterede bestyrelsen også henvendelsen fra D11/13 om, at DRF skal regulere stævner 
på hverdage ift. skolebørn.  

 

Det er bestyrelsens holdning, at planlægning af stævner fsva. hvornår hvilke klasser kan/skal afvikles, er op til den enkelte 
stævnearrangør – dog skal DRF’s Fælles Bestemmelser og disciplinreglementer overholdes – og her er vi trygge ved, at det er 
skolen, der har ansvaret for at vurdere, om  

den enkelte elev kan undtages fra undervisningen for at deltage i et ridestævne. Praksis for stævnearrangører er dog oftest, at 
klasser for børn og unge afvikles uden for skoletiden (typisk fredag eftermiddag, lørdag og søndag) for at sikre at flest mulige 
ryttere kan deltage.   

http://www.rideforbund.dk/
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7.  
DRF/DIF 
strategiaftale 2022-
2025 – godkendelse 
af strategispor, 
ambitioner og 
rammeøkonomi 
 

 

Beslutning 

 

Baggrund: 

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: 

• Spor 1 - Ridesportens elevskoler 

• Spor 2 - Stærkere klubber 

• Spor 3 - Ridesportens adgang til naturen – samarbejde med DI 

• Spor 4 - DRF’s samarbejde med Team Danmark 

 

Proces for udarbejdelse af ny strategiaftale: 

• 3. september 2020 – første indledende møde med deltagelse af både administration og bestyrelse fra både DIF og DRF 
med henblik på ’rammesætning og forventningsafstemning’ 

• 2. oktober 2020 – inspirationsworkshops 

• 20. oktober 2020 (DRF-bestyrelsesmøde) – oplæg fra administrationen på hvilke områder og indsatser DRF skal 
prioritere i DIF-strategiaftalen 2022-2025 

• 1. november 2020 (senest) – ’tjek-in’ statusmøde mellem DRF og DIF 

• 26. november 2020 (DRF-bestyrelsesmøde) – administrationen indstiller strategispor til bestyrelsens godkendelse 

• 1. december 2020 – deadline for indstilling af strategispor til DIF (områder, ambitioner og økonomi) 

• Primo februar 2021 – planlægningsmøde DIF/DRF 

• 1. april 2021 - ’tjek-in’ statusmøde mellem DRF og DIF 

• 1. maj 2021 – deadline for aflevering af strategiaftale til DIF 

• 1. juni – 15. juli 2021 – høringsfase (alle forbund) 

• 9. oktober 2021 (DIF’s budgetmøde) – endelig godkendelse af strategiaftaler 

 

Administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende strategiaftalen og de fire strategispor.  

 

Bestyrelsen godkendte DRF’s strategiaftale 2022-2025 med DIF. 
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8.  
Budget 2021, 
herunder 
godkendelse af 
prisliste for 2021 
 

 

Beslutning 

 

Administrationen fremlagde det udarbejdede budget for 2021 til bestyrelsens godkendelse.  

 

En af forudsætningerne for udarbejdelse af budget for år 2021 har været en forventning om gradvis ophævelse af corona 
restriktioner og ”normalitet” på stævneområdet og øvrige budgetterede aktiviteter med deraf afledte indtægter (stævnekontingent, 
licens, konkurrenceregistrering, FEI-pas, online tilmelding, 10-krs stævnestart mv.). 

 

Såfremt forudsætningerne ikke imødegås/restriktioner forværres – og indtægtsgrundlaget dermed ikke holder - iværksættes der 
budgetrevision for at bremse aktiviteter, og dermed nedsætte de forventede udgifter. 

 

Budget for 2021 udviser følgende: 

 2021 2020 2020 
revideret/esti
meret (30/9) 

Indtægter Tdkk 26.563 Tddk 26.455 Tdkk 23.565 

Udgifter Tdkk 25.364 Tddk 25.222 Tddk 23.250 

Efterafskrivn
inger og 
finansielle 
poster 

Tddk 327 Tddk 855 Tddk -44 

 

Bestyrelsen havde enkelte spørgsmål til det fremlagte budget samt den reviderede prisliste, som administrationen svarede på.  

 

Herefter godkendte bestyrelsen budgettet for 2021.  

 

 

9.  
Tilpasning af DRF’s 
stævnestruktur 

 

Beslutning 

 
På baggrund af bestyrelsens tidligere drøftelse d. 8. september 2020 har administrationen, i samarbejde med dressurudvalget, 
udarbejdet forslag til justeret stævnestruktur. 
 
Der vil i dressurreglementet pkt. 60.3 stå følgende: 
60.3. Særlige udelukkelser ved D-stævner:  
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Ryttere, der indenfor kvalifikationsperioden har været til start ved B-stævner i sværhedsgrad 4 eller højere og/eller har opnået 
placering i sværhedsgrad 4 ved C-stævne eller højere, er udelukket fra start ved D-stævner. Kan afviges ved afvikling af 
klubmesterskaber på E- og D-niveau.  
 
Eventuelle øvrige tilpasninger vil i samarbejde med udvalgene blive drøftet og gennemarbejdet i første halvdel af 2021 med 
henblik på eventuel godkendelse ultimo 2021. Således med effekt 1. januar 2022. 
 
Administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende forslaget.  
 
Bestyrelsen godkendte forslaget. 
 

10.  
Ramme og indhold 
for 
Repræsentantskabs
møde 2021 
 

 

Beslutning 

 
Administrationen præsenterede et opdateret forslag til rammer og indhold for Repræsentantskabsmødet 2021 på baggrund af 
bestyrelsens input til det oprindelige oplæg på bestyrelsesmødet den 20. oktober. Bestyrelsen udtrykte et tydeligt ønske om, at 
man kigger ind i muligheden for at gøre én eller flere dele digitale, men var ellers positive.  
 
Bestyrelsen godkendte planen.   

11.  
Opsamling på 
bestyrelsens 
beslutning om 
nedlæggelse af 
TREC  
 

 

Drøftelse 

 

Bestyrelsen samlede op på de henvendelser, der er kommet i kølvandet på beslutningen om at nedlægge TREC som disciplin. 
Der blev udtrykt stor forståelse for de frustrationer, som det afgående udvalg og udøverne sidder tilbage med, men der var også 
enighed om, at beslutningen om en nedlæggelse som selvstændig disciplin er den rette.  

12.   
Optagelse og 
eksklusion af klubber 

 

Beslutning 

 

12. 1: Administrationen indstillede til bestyrelsen at optage Vipperød Sportsrideklub som klub under DRF. Bestyrelsen besluttede 
at lade klubben optage. Vi byder dermed velkommen til Vipperød Sportsrideklub som klub under DRF.  

 

12.2: Administrationen indstillede til bestyrelsen at ekskludere Killerup Rideklub pga. manglende betaling af kontingent for 2019 og 
2020.  Bestyrelsen besluttede at ekskludere klubben pr. dags dato.  

 

12.3 – Administrationen indstillede til bestyrelsen at ekskludere Stevnsbogaard Rideklub pga. manglende betaling af kontingent. 
Bestyrelsen besluttede at ekskludere klubben pr. dags dato. 

 

I forhold til begge ekskluderinger var bestyrelsen enige om, at klubberne er velkomne til at søge om genoptag på et senere 
tidspunkt, hvis deres økonomiske situationer ændrer sig.   
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14.  Henvendelser til 
bestyrelsen 

  

 

15. Evt.   

 
 
 


