Bestyrelsesmøde den 6. april 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)
Janni Thermann (JT)
Thomas Vogt Hansen (TVH), 1. suppleant
Tina Callesen (TC), 2. Suppleant

Fra administrationen/eksternt
Morten Rodtwitt (MR), direktør
Anne Silfwander (ASI),
Julie Servé Regtved (JSR), referent

Afbud:
Referent: Julie Servé Regtved
Referat
Beslutning
/
orientering

Referat

Pkt.

Emne

1.

Referat fra sidste møde
til underskrift

Beslutning

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

2.

Opfølgning/status siden
sidst

Orientering

Administrationen orienterede bestyrelsen om følgende:
Opfølgning siden sidst, nye tiltag mv.:
• Status på corona-virus
• Præmiefritagelse og lønrefusion for sygemeldt medarbejder
• Samarbejde med Lagardére Sport (DMP)
• Fremtidens berideruddannelse
• DIF-udviklingsprojekt (voksenmotionister)
• DRF Kæpheste Cup
• Status på kommercielle aftaler
• Disciplinære sager
• Udtalelse fra Appeludvalget

3.

Nyt fra formand og
næstformand

Orientering

Formand Ulf Helgstrand orienterede om:
• Workshop VM Herning
• DV repræsentantskabsmøde
• Dyreetisk råd
• Hingstekåring i Herning:
Præsentation VM
Møde vedr. Rømøridtet
Møde Formand distrikt 14
• EEF status Longines EEF series
• Møde i dressurudvalget i EEF/FEI
• Generalsekretær/ Direktør
Næstformand Anne-Mette Binder orienterede om:
• Generalforsamling SAO 26. februar
• Skoleidrætspolitisk Forum 6. marts
• FEI Para-stævne Blue Hors 14.-15. marts
• DIF's høringssvar på forslag nationalparkplan Kongernes Nordsjælland 2020-2026

4.

Nyt fra administrationen

Orientering

Rideklubber
Optagelse af klubber:
• Grønagergaard Sportsrideklub D3 er optaget den 5. februar 2020
• Tarm og Omegns Rideklub D11/13 klar til godkendelse af bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte optagelsen på mødet.
• Vesterbyens Rideklub D14 klar til godkendelse af bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte optagelsen på mødet.
• Nørre Farup Ride Klub klar til godkendelse af bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte optagelsen på mødet.
Klubber der er udmeldt pr. 1. januar 2020:
• Ride- Og Kørekl. Lolland D05
• Fjordlandets Rideklub D2
Indberetning af medlemstal:
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Indberetning af medlemstal er slut og der er indberettet total 66458 medlemmer.
Aktive: 64671
Passive: 1787
Elevskoler
Næste møde i elevskoleudvalget var planlagt til 2. april 2020.
Uddannelseshuset
Der er aftalt møde med forlaget Egolibris med henblik på samarbejde om udvikling af lære-/inspirationsbøger ifb. sikkerheden i
sporten samt forankring af kæpheste som aktivitet. Herudover er vi i dialog med forlaget om færdiggørelse af ’Klar-parat-start’
og ’Sikkerhedskursus’ (e-læring).
Træner & Ridepædagog uddannelsen
Der er planlagt datoer for Træner 1 og Ridepædagoguddannelsen hos Sportshøjskole i Aalborg for år 2020.
DIF, som lægger lokaler til undervisningen, har fastsat datoer for Træner 2 i Brøndby, og disse er offentliggjort på
hjemmesiden.
Ryttermærke-arbejdsgruppe:
Arbejdsgruppen er fortsat i gang med at udarbejde et forslag med justeringer samt forbedringer til den eksisterende
ryttermærkeundervisningsmappe mærke 1-3.
Ryttermærker:
Der blev i år 2019 aflagt 963 ryttermærkeprøver.
Pt. er der i 2020 aflagt 293 prøver. Alle prøver bliver nu oprettet jf. ny procedure på DRF Go!, hvor deltagerne tilmelder sig.
Certificeringer
Status på lærestedscertificering:
Nedenfor følger status på de læresteder, der enten er færdigcertificerede, eller er i gang med processen:
• 15 læresteder er færdigcertificerede
• 2 læresteder er fortsat i proces
• 2 læresteder ønsker ikke længere at være lærested
• 1 lærested er endnu ikke i gang
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Ridelærer, Rideinstruktør og Berider
4. års eleverne har lige været på kursus, der blev afsluttet 28/2. Der var 9 elever, og alle klarede sig rigtig flot til deres
eksaminer i fagene rideteori, undervisningslære, instruktørgerning og ledelse. Den 2/3 påbegyndte vi 2. års kursus, der består
af 10 elever. Begge årgange skal til eksamen i juni måned sammen med 6. års eleverne, såfremt det kan lade sig gøre at
afholde eksaminer.
DIF-Strategiaftale
Spor 2 – fastholdelse (6-19 år):
Vedr, Riders1st er der afholdt møde den 9. marts med ny projektleder med fokus på udarbejdelse af effektiv udrulningsplan,
samt plan for hvorledes proceskonsulenterne kan supporte de klubber, der er med i ordningen.
Konkurrence
Der er afholdt følgende finaler fra januar til nu:
• Der er i uge 5/2020 afholdt Agria DRF Mesterskab (indendørs) for senior, junior og YR– se vindere nedenfor:
o Senior: Rikke Haastrup Kristensen – Casira
o Junior: Line Busk Heltborg – Gaville
o YR: Emmalou Falck Gubi Olsen – Cooper
Afholdte officialskurser i perioden:
o 25/2-20: Officialssamling på Bornholm – 11 deltagere
o 25/2-20: Stævnetilrettelæggelseskursus – 23 deltagere
o 29/2-1/3-20: Introduktionskursus for nye dressurdommere – 20 deltagere
o 7/3-20: TREC D-dommerkursus – 8 deltagere
Landshold og talentudvikling
Den nye FEI ponymålingsstation i Vinding ved Holstebro er nu blevet godkendt af FEI, og vi afventer i skrivende stund den
første målingsdato, som dog vil være forsinket pga. coronakrisen. Vi forventer at kunne få målt de første 60 ponyer her og har
bedt om yderligere målingsdag medio juni.
Det nye ”Invitations system” i springning har vi kørt for første gang til CSI stævnet i Herning. Det har givet lidt udfordringer for
både ryttere, landstræner, stævnearrangør og Michelle. Vi tænker, at systemet kræver lidt tilvænning for både ryttere og
arrangører. Vi har aftalt med Casper Cassøe, at vi efter stævnet i Herning vil lave en evaluering for at få optimeret
arbejdsgangene til fremtidige stævner og for at kunne gå i dialog med FEI omkring eventuelle tilretninger.
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Der er lavet ”Schedule” til CCI stævnet i Kalundborg, disse er sendt til FEI til godkendelse.
Spring
Den 7. feb. og den 17. feb. Har der været afholdt træningssamlinger på Stutteri Ask for senior spring hhv. B og A gruppe.
Begge med Rolf Göran som instruktør.
Den 6. marts blev der afholdt OL-oplæg for bruttogruppen under CSI stævnet i Herning.
Dressur
Den 7. og 8. feb. Har der været afholdt træningssamling for Senior og U25 på Blue Hors.
Den 9. og 10. feb. Var der ECCO Samling i Tønder. En samling uden hest for pony, junior og ungrytterne.
Sportspsykolog Nina Due Stagis fra Team Danmark lavede workshop med rytterne lørdag og et forældre oplæg om
søndagen. Der blev lavet fysisk træning med rytterne af Fysiolog Katrine Hedemann. TV2 Sportens Mejse Egebjerg lavede
oplæg omkring medier. Landstræner Dennis Fisker og holdleder Janne Jensen gennemgik årets Sportsplan og lavede
forventningsafstemning med ryttere og forældre.
Kimi Nielsen informerede omkring FEI’s nye ponymålingssystem samt FEI’s Sports APP
Den 18. feb. havde Landstræner Dennis Fisker, Holdleder Janne Jensen og Koordinator Rigmor Kristensen en kursusdag
med Team Danmarks Sportspsykolog Nina Due Stagis.
Dennis Fisker kører hver tirsdag hjemmebesøg hos ryttere i pony, junior og ungrytter bruttogruppen. Her er han i tæt dialog
med de daglige trænere, og vi har fået rigtig god respons på denne nye måde at inddrage også de daglige trænere i talent
arbejdet. Ved disse hjemmebesøg kører vi pilotprojekt med ”boblere”, som kun kan indstilles af trænere. Disse ”boblere”
betaler samme gebyr som til Go samlingerne - Kr. 450,- Vi forventer, at vi på den måde kan ”spotte” de gode ekvipager lidt
tidligere.
Military
Den 15. og 16. feb. har Peter Flarup afholdt træningssamlinger i hhv. Jylland og på Sjælland. Det er besluttet, at vi på
fremtidige samlinger (til efteråret) skal forlange minimumskrav, så vi dels skaber motivation for udvikling og sørger for at bruge
de få midler, vi har, på ekvipager med potentiale.
I uge 12 blev de første brutto grupper udpeget, og det er tanken, at vi herefter kan informere mere målrettet.
OL Tokyo
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Vi har fået bekræftelse på vores individuelle kvalifikationer i hhv. Spring og Military. Pga. coronakrisen er OL som bekendt
udskudt til 2021, men vores kvalifikationer er stadig gældende da.
Bo K. Møller, Peter Flarup og Kimi Nielsen har været på DIF-studietur til Tokyo. Peter og Kimi som erstatning for Nathalie Zu
Sayn-Wittgenstein og Helle Krasnik Trolle. Det var en god og oplysende tur, som trods ”lukkede” venues, gav et rigtig positivt
indtryk af Equestrian Park. For Peter og Bo var det en kæmpe øjenåbner ift. logistikarbejdet bag OL, og det gav dem en god
fornemmelse af, hvad det vil sige at skulle deltage i et OL.
Vi har haft møde med Team Danmark omkring forberedelser til det varme og fugtige klima i Tokyo og begynder i nær fremtid
at køre forskellige tests i Brøndby f.eks. træning i varmetelt, brug af kølevest etc. Herefter vil vi sammen med Team Danmark
lave akklimatiseringsprogrammer for rytter og heste. Dette vil naturligvis blive skudt pga. udskydelsen af OL til 2021.
Distrikter
Administrationen skulle have deltaget i møder i følgende distrikter, men disse blev aflyst pga. coronakrisen:
o D4 d. 17/3-20
o D8 d. 30/3-20
o D12 d. 30/3-20
Der vil blive aftalt nye møder, så snart dette er muligt.
Breddeaktiviteter
Elevskole Cuppen 2020:
3. runde af Elevskole Cuppen kom godt i gang, men er nu, ligesom alle andre stævneaktiviteter, sat i bero indtil videre.
Bredde Cup 2020:
DRF Bredde Cup, som er den nye turnering for alle ryttere og avlsforbud, er skudt i gang. Der har været afholdt 2
kvalifikationer ud af de 20 indberettede stævner - stort fremmøde og begejstring blandt deltagerne.
Der er udskrevet kvalifikationer i flg. breddediscipliner/aktiviteter:
- Stilstafetspring
- Pas de deux
- Ponygames
- Action-Parkour
Denne turnering vil foregå på lige fod med andre DRF turneringer, med kvalifikationsstævner og finale (en øst og en vest) afholdes i DRF rideklubber. Cuppen er på nuværende tidspunkt naturligvis sat i bero pga. coronakrisen.
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DRF Kæpheste Cup 2020:
Første kvalifikation i DRF Kæpheste Cup er afviklet succesfuldt. Al info, programmer, vejledning mm. er tilgængeligt på
forbundets hjemmeside. Der bliver løbende lagt opslag på den nyoprettede Facebook side ”DRF Kæphest”. Denne er
samlingspunktet for kæphesteridning i DRF-regi.
Experimentarium:
I forbindelse OL var det planen, at Experimentarium skulle afholde løbende sportslige events med fokus på OL og sporten i
DK. DRF skulle have været repræsenteret i påsken. Som en event/attraktion var det planen, at alle, der besøgte
Experimentarium i påsken, kunne komme og prøve kræfter med kæphesteridning.
Information og kommunikation
Repræsentantskabsmøde 2020:
Vi har tegnet abonnement på Conference Manager, som vi koordinerer arrangementet igennem. Her kan vi både invitere, lave
spørgeskemaundersøgelser, registrere deltagere ved ankomst, lave afstemninger og meget mere. Pt. er alle klubber og
distrikter blevet inviteret, og vi har allerede modtaget en del tilmeldinger. Repræsentantskabsmødet er desværre efterfølgende
blevet aflyst pga. coronakrisen.
Årsberetning:
JSR har, i samarbejde med UH, udarbejdet årsberetningen 2019, som lægges på rideforbund.dk den 14. april. Der er
foretaget en række ændringer i forhold til tidligere, så beretningen er mere nutidig, og det indebærer bl.a. at udvalgenes
beretninger er filmet som videoer, samt at resultatformidling er fjernet.
Årshjul for kommunikations- og marketingaktiviteter:
JSR har udarbejdet årshjul for kommunikations- og marketingaktiviteter – både DRFs egne samt de kommercielle partneres.
Formålet er at skabe bedre overblik, gennemskuelighed og sammenhæng i vores aktiviteter. I samme ombæring er der afholdt
møder med de relevante samarbejdspartnere for at få input til temaer, fokusområder, etc., således at DRFs aktiviteter kan
understøtte deres kampagner o.l.
Nyhedsbreve med temaer:
Fra februar måned blev indholdet i nyhedsbrevene mere målrettet og tematiseret. Første version havde, qua årstiden, fokus
på hopper i fol samt føl/ungheste, og målet med denne form for tematisering er at skabe synergi mellem vores sponsorers
produkter/budskaber samt lave mere relevant indhold for vores læsere. Planen er, at den tematiske tilgang til nyhedsbrevene
skal fortsætte fremadrettet, og vi vil naturligvis sørge for at tracke på deres performance (open- og click rates) i forhold til
tidligere.
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Økonomisk politik
Revideret årsrapport for 2019 udvisende et overskud på tdkk 1.123 blev forelagt på bestyrelsesmødet og er efterfølgende
underskrevet elektronisk.
IT
Efteranmeldelser via DRF Go! er lagt i drift d. 21/1-20.
5.

6.

7.

Nyt fra distrikterne

Orientering

Ændringer i
organisationen og
administrationen pr. 29.
februar 2020

Orientering

Hvorledes håndterer vi
situationen omkring
stævneplanlægning for
resten af 2020, når
”samfundet” igen
(forventeligt gradvist)
åbner op og forsamlingsforbuddet annulleres

Beslutning

Anne-Mette Binder orienterede om nedenstående:
•

Årsmøde DISU 28.-29. marts på Langeland/D7
Mødet blev desværre aflyst pga.Ccoronakrisen, og vi ved endnu ikke, om mødet bliver rykket til ny dato, eller om det
udskydes til næste år. D7 havde ellers lavet et flot program i fine omgivelser.

•

Anne-Mette Binder og Ulf Helgstrands opfølgende samtale med D14 den 8. marts

•

Thomas Vogts deltagelse i D9-møde

Generalsekretær Morten Schram Rodtwitt orienterede bestyrelsen om en række organisatoriske ændringer og tilpasninger i
administrationen pr. 29. februar samt planer om fremadrettede tilpasninger. Bestyrelsen havde en række afklarende
spørgsmål men var generet positive over for planerne.

Da Corona-krisen allerede har medført mange stævneaflysninger kom administrationen med forslag til, hvorledes situationen
skal håndteres fremadrettet. Bestyrelsen modtog forslaget positivt, og der blev på den baggrund aftalt at nedsætte en hurtigt
arbejdende arbejdsgruppe bestående af 3 distriktsrepræsentanter, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 repræsentanter fra DRFs
administration, som sammen skal udarbejde et oplæg til bestyrelsens godkendelse, der beskriver rammer, regler og
retningslinjer for ansøgning om- og tildeling af nye stævneterminer frem til 31. marts 2021.
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8

Distrikternes mulighed for
at hjælpe klubber
økonomisk

Drøftelse

På baggrund af Corona-krisen, der har medført midlertidig lukning af rideskoler samt aflysning af ridestævner, vil en lang
række klubber med rideskoler komme i store økonomiske vanskeligheder. Rideskolernes (klubbernes) økonomiske
vanskeligheder kan potentielt føre til en række problemer med varetagelse af hestevelfærden, i tilfælde af klubber der går
konkurs, manglende økonomi til at købe foder mv.
Administrationen havde derfor taget initiativ til, at bestyrelsen skulle drøfte, hvorledes distrikterne kan hjælpe klubber med
rideskoler, der er konkurstruede, økonomisk. Præmissen for økonomisk hjælp bør være med udgangspunkt i rideskolens
fortsatte evne til at varetage hestevelfærden.
Bestyrelsen blev enige om, at DRFs administration sender et skriv til distrikterne, hvori der opfordres til at hjælpe klubberne,
så godt man kan.
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Repræsentantskabmøde
2020

Beslutning

Godkendelse af Årsrapport:
Bestyrelsen godkendte Årsrapporten for 2019.
Orientering om Statusprotokollat 2019:
Morten Schram Rodtwitt orienterede kort herom.
Godkendelse af Årsberetning:
Bestyrelsen havde ingen indvendinger til Årsberetningen for 2019.
Alternative løsninger til afvikling af repræsentantskabsmøde 2020:
På baggrund af Corona-krisen og bestyrelsens beslutning om at aflyse årets repræsentantskabsmøde, fik administrationen til
opgave at udarbejde alternative løsningsforslag til gennemførelse af de demokratiske handlinger jf. forbundets vedtægter.
Administrationen forelagde bestyrelsen tre forskellige muligheder, og bestyrelsen valgte følgende løsning:
Der afholdes ikke et decideret repræsentantskabsmøde, men den demokratiske proces gennemføres på følgende måde:
1. Alle rapporter, beretninger, bilag, kandidaturer mv. offentliggøres på rideforbund.dk
2. Der etableres en høringsperiode på 14 dage, hvori klubberne kan fremsende spørgsmål og kommentarer til de
elementer, der skal stemmes om
3. Ved høringsperiodens afslutning samles alle indkomne spørgsmål og kommentarer, bestyrelsen besvarer alle
spørgsmål, og et samlet dokument med spørgsmål, kommentarer og svar fremsendes til klubberne.
4. Herefter etableres en afstemningsperiode på 8 dage, hvor klubberne kan afgive deres stemme
5. Til at verificere afstemningen udpeges en person fra bestyrelsen, en person fra appeludvalget samt dirigenten som
værende uvildige kontrollanter
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Så snart de endelige detaljer og datoer ligger klar, vil disse blive kommunikeret ud til klubber og distrikter.

10.

Medlemstal og
stævnedata

Orientering

Medlemstal
Kurven er knækket og ridesporten er igen i medlemsvækst.
Ridesporten havde en nettotilgang på 157 medlemmer i 2019. En fremgang på 0,2 % er naturligvis ikke overvældende, men
set i lyset af 10 års uafbrudt tilbagegang er det en kæmpe forløsning, at kurven endelig er knækket.
Fremgangen løftes af Islandshesteforeningen og køreforbundet:
o DI + 317 medlemmer fra 2018 – 2019
o DKF +44 medlemmer fra 2018 – 2019
DRF mister 5 aktive medlemmer, og 199 passive, hvilket i alt giver en tilbagegang på 204 medlemmer.
Bestyrelsen var enige om, at det er yderst positive medlemstal, som vi godt kan være tilfredse med.
Stævnedata
De data, som klubber og distrikter har til rådighed, blev gennemgået og forklaret.

11.

Opfølgning på
strategiseminar – hvem
er DRF til for jf.
vedtægterne

Drøftelse

På strategiseminaret i januar havde bestyrelsen en drøftelse af ’hvem DRF skal være til for i fremtiden’ – i relation til
drøftelserne om de fremtidige strategiske pejlemærker for DRF.
På bestyrelsesmødet i februar bad bestyrelsen administrationen om at udarbejde forslag til tekst vedr. hvem DRF skal være til
for i fremtiden.
Administrationen præsenterede bestyrelsen for et udkast til denne tekst, og der var enighed om indholdet i store træk. Næste
skridt er, at formuleringen skal være skarpere, og herefter vil forslaget ligge klar til at blive fremsat på
repræsentantskabsmødet 2021, da alle ændringer i forbundets vedtægter først kan fremsættes da.
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12.

Evt.
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