
 
 
Bestyrelsesmøde den 20. september 2021 i Brøndby 
 
Tilstede  
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) 
Jakob Schou (JS), 1. suppleant 
Lis Mølholm Juul (LJ), 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 
 

Pk
t. Emne 

Beslutning / 

orientering Referat 

1. Referat fra sidste møde til 
underskrift 

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

 

2. Administrationens 
orienteringer til bestyrelsen 

Orientering  
Administrationens orienteringer til bestyrelsen 

• Opfølgning siden sidst, nye tiltag mv.: 
o Opfølgning på månedsmøde mellem administrationen og distrikterne 
o Status på økonomi 
o Møde med HDR 
o Nyt initiativ; e-læringskursus for forældre til den unge rytter 
o DRF og DI’s arbejde med Naturnationalparker – herunder møde med Friluftsrådet og deres initiativ til 

at indstille kandidater til nyoprettede udvalg 
o Henvendelse fra DRiF vedr. berideruddannelsen 
o Oplæg til bestyrelsens strategiseminar 2021/2022 
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3. Nyt fra formand og 
næstformand 

Orientering Formand Ulf Helgstrand orienterede om følgende: 

 

• EEF/Strategimøde  

• Nations Cup Uggerhalne /Warszawa  

• DIFs budgetmøde 8. – 9. oktober 

• Sydjysk Hestesport (Billund) 

• DM junior / young rider Ringsted 

• DM spring Sommersted 

• OL-atleter på Eksperimentarium 

• Ærestegnsuddeling I Odense 

• DM dressur Hovgaard 

• EM dressur Hagen 

• FEI Solidarity 

• Advisory Board VM 2022  

 

Næstformand Jakob Blicher Ravnsbo orienterede om følgende: 

 

• Seneste DISU-møde 

 

4.  Nyt fra distrikterne 

 

Orientering  

Jakob Blicher Ravnsbo orienterede om følgende: 

 

• Orientering fra DISU-møde 11. august 2021 – herunder opsamling på arbejdsgruppen vedr. ny 
organisationsstruktur. Arbejdet skrider fremad, og næste møde er den 28/9. 

   

5. Drøftelse af samarbejde med 
Parasport Danmark 

Orientering  

DRF og Parasport Danmark (PD) har igennem et års tid været i dialog om etablering af et mere vidtgående samarbejde 
med henblik på både at strukturere og integrere eliteindsatsen i DRF’s eliteafdeling samt arbejde for udbredelse og 
inklusion af para-ridningen i DRF’s klubber. Drøftelserne imellem DRF og PD har ført frem til et udkast til 
samarbejdsaftale, men der mangler fortsat nogle detaljer, der skal på plads. Bestyrelsen bliver præsenteret for det 
endelig udkast til mødet den 20. oktober 2021.  
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6. Drøftelse af ny indsats med 
fokus på salg af digitale 
annoncer på 3. partsmedier 
 

Drøftelse  

Administrationen orienterede bestyrelsen om planerne for at udvide med en ny medarbejder, der forankres i 
kommunikationsafdelingen. Personen skal varetage salget af digitale annoncer på 3. partssider som et led i en mere 
fokuseret kommerciel strategi, som i sidste ende skal være til gavn for DRF’s klubber.  

7. Ny bestemmelse om 
forhåndsafvisning af sager til 
disciplinærudvalget 

Godkendelse  

Administrationen indstillede til bestyrelsen af godkende ny bestemmelse om mulighed for forhåndsafvisning af sager til 
disciplinærudvalget. 

 

Bestyrelsen godkendte indstillingen, og bestemmelsen vil være indarbejdet i Fælles Bestemmelser pr. 1/1-2022. 

 

8. Arrangør af DM i dressur 
2022-2024 

Godkendelse  
Administrationen modtog fire ansøgninger om at afholde DM i dressur 2022-2024. På baggrund af grundig vurdering af 
indkomne ansøgninger indstillede administrationen til bestyrelsen at godkende Uggerhalne Event som stævnearrangør 
af DM i dressur de kommende 3 år. 
 
Bestyrelsen havde en række spørgsmål, som administrationen svarede på, og herefter godkendte de indstillingen. 
Formand Ulf Helgstrand deltog hverken i drøftelsen eller afstemningen.  
 
 

9. Nyt initiativ; årets official Godkendelse  
Administrationen indstiller til bestyrelsen at godkende indstillingen om etablering af prisen ’Årets official’. Målet med 
prisen er at synliggøre vigtigheden af DRF’s officials, så de føler sig værdsat, og vi også fremadrettet kan rekruttere det 
nødvendige antal officials.  
 
Bestyrelsen godkendte indstillingen.   
 
 

10. Nyt medlem til 
Breddeaktivitetsudvalget 

Godkendelse  

Administration indstillede to ansøgere til de ledige pladser i Breddeaktivitetsudvalget (pr. 1/1-2021 Multisportsudvalget) 
for en 4-årig periode. 
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Bestyrelsen godkendte indstillingen.  

 

11.  Nyt navn til Breddeaktiviteter Godkendelse  

Breddeaktiviteterne har de seneste år gennemgået en udvikling, hvor de er gået fra at have deres primære berettigelse 
i elevskolen og som stævneaktivitet i enkelte rideklubber til at vinde mere og mere indpas på stævnepladserne. Derfor 
er navnet ikke længere passende/tilstrækkeligt, og i stedet ønskes et navn, der: 

o Bedre afspejler hvad disciplinen rummer 

o Bedre kan understøtte den udvikling, der allerede er i gang 

o Bedre kan hjælpe klubber og ryttere med at differentiere DRF’s discipliner fra hinanden. 

 

For at inddrage rytterne og klubberne bedst muligt havde administrationen og breddeaktivitetsudvalget forud for 
bestyrelsesmødet lavet en Facebook-konkurrence, hvor man ved at skive et forslag til et nyt navn til breddeaktiviteter 
kunne vinde et spring til sin rideklub. Mange deltog i denne konkurrence, og de indkomne bud var alle i samme ”genre”. 
Administrationens og breddeudvalgets kriterier for navnet var: 

o Det skal favne alle breddeaktiviteternes smådiscipliner  
o Det skal symbolisere alsidighed og rummelighed 
o Det skal give en følelse af, at der er plads til alle 

 
Administrationen indstillede til bestyrelsen at ændre navnet til ’DRF Multisport’, og dette godkendte bestyrelsen.  

 

 
 


