Bestyrelsesmøde den 4. februar 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)
Janni Thermann (JT)
Thomas Vogt Hansen (TVH), 1. suppleant
Tina Callesen (TC), 2. Suppleant

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

Afbud:
Referent: Julie Servé Regtved
Referat
Beslutning
/
orientering

Pkt.

Emne

1.

Referat fra sidste møde til
underskrift

Beslutning

Opfølgning/status siden
sidst

Orientering

2.

Referat
Det interne arbejdspapir fra sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Administrationen orienterede bestyrelsen om følgende:
Opfølgning siden sidst, nye tiltag mv.:
• Relancering af ryttermærker
• Ny kommunikationsstrategi
• Fremtidens berideruddannelse
• Initiativ vedr. klubbernes drifts- og administrationsbyrde
• Status på ”udviklingsdisciplinerne”
• DIF-udviklingsprojekt (voksne)
• DRF-Kæpheste Cup
• Disciplinærsager

3.

Nyt fra formand og
næstformand

Orientering

Formand Ulf Helgstrand orienterede om:
• 60 procent klubben
• Elitechef
• EEF. WC-dressur
• DIF – valg til bestyrelse
• Springforum
• Hippologisk selskab
• DIF Internationalt netværk
• OL-forberedelse Eksperimentarium
• Ponymåling
Næstformand Anne-Mette Binder orienterede om:
• Evaluering Dressurchampionat 2019/ændringer i 2020
• ECCO-finale 2019
• Christmas Show 2019
• DIF Topleder-/bestyrelsesseminar Herning Evalueringsproces DIF økonomisk støttestruktur
• Advisory Board Workshop Zibrasport

4.

Nyt fra administrationen

Orientering

Rideklubber
Optagelse af klubber:
• Suhrsminde Rideklub D5 er er optaget pr. 1. januar 2020
• Grønagergaard Sportsrideklub D3 klar til godkendelse af bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte optagelsen af klubben
på mødet
• Tarm og Omegns Rideklub D11/13 færdigbehandlet og optagelsesbesøg foretages
• Vesterbyens Rideklub D14 færdigbehandlet og optagelsesbesøg foretages
• Nørre Farup Ride Klub afventer klubbens tilbagemelding om dato for besøg
Klubber der er udmeldt pr. 1. januar 2020:
• Mejlby Rideklub D12
• Gribskov Rideklub D2
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•
•
•

Danish Eventing Riders D11/13
Østermarie Køre- Og Rideforening D6
Skagen Rideklub D14

Indberetning af medlemstal:
Status for indberettet af medlemmer er den 4. februar 61.833 personer. 44 klubber (heraf 3 stk. som er udmeldt) mangler
stadig at indberette tal.
Elevskoler
Næste møde i elevskoleudvalget er 11. februar 2020.
Uddannelseshuset
Træner & Ridepædagog uddannelsen
Der er planlagt datoer for Træner 1 og Ride pædagoguddannelsen hos Sportshøjskole i Aalborg for år 2020.
Der er har været en del efterspørgsler på, om Træner 1 uddannelsen ikke kan blive afholdt på Sjælland.
Datoer for Træner 2 (DIF-moduler) vil DRF modtage i begyndelsen af februar, hvorefter de bliver offentliggjort på
www.rideforbund.dk.
Ryttermærke-arbejdsgruppe:
Der er indgået aftale med Stine Nielsen og Sille Hastrup om udvikling af nyt ”ryttermærke-koncept” (implementering i
elevskolernes modulopbyggede undervisningskoncept, kompetencebeskrivelse for ryttermærkeundervisere, samt generel
digitalisering). Ryttermærkeundervisning og -prøvetagning kører som ”normalt” indtil det ny koncept er klar til lancering.
Ryttermærker:
Der er i år 2019 aflagt 963 ryttermærkeprøver.
Pr. 1. januar er proceduren grundet GDPR ændret for indberetning af ryttermærkeprøvedeltagere. Nu skal deltagerne selv
oprette sig på DRF GO og tilmelde sig prøven.
Rytter akademi:
Det traditionelle ”klar parat start” er under udvikling til et e-læringskursus.
Leder Akademi:
Der har været, og er, et fokus på at styrke ”den gode klubdrift”. Der er derfor udarbejdet et årshjul over forskellige mindre
webinarer der henvender sig til klubledelsen. Allerede afholdt er dels en time omhandlende at komme godt i gang med
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basiscertificeringen samt en time om at styrke klubbens drift og sikkerhed. Vi fortsætter med at udbyde disse og udvider
løbende vores årshjul med emner. Ved de allerede afholdte webinarer var målgruppen bred, lige fra store lærersteder til
mindre klubber i udkantsområder.
Der arbejdes fortsat med den strategiske udformning af akademiet, herunder eksempelvis kursusindhold og målgrupper,
samt hvordan kurser synliggøres rent kommunikativt.
Uddannelseskonsulenten vil fortsætte med at deltage i flere distriktsrådsmøder med henblik på at inddrage klubberne til
dialog om DRFs kursusudbud både på indhold og metoder.
Der har efter tidligere afholdte webinarer været en positiv tilbagevendelse fra klubberne på metoden. Derfor arbejdes der nu
mere målrettet omkring at lave webinarer med forskellige emner, som går på tværs af fagligheden i administrationen.
Sikkerhedskurset er stadig under udarbejdelse.
Uddannelseskonsulenten deltager på kommende elevskoleudvalgsmøde med henblik på at drøfte udvikling af kursus om
elevskoledrift, ERFA-møder samt kursus for elevskolernes unge hjælpetrænere / -undervisere
Certificeringer
Status på lærestedscertificering:
Oprindeligt var der i alt 22 læresteder, der skulle certificeres. Nedenfor følger status på alle lærerstederne pr. dags dato:
•
•
•
•

10 læresteder er færdigcertificerede
8 læresteder er fortsat i proces
2 læresteder ønsker ikke længere at være lærested
2 læresteder har ingen elever

Ridelærer, Rideinstruktør og Berider
Mandag 3/2 starter 4. års kurset på Vilhelmsborg og eleverne er på skole frem til 28/2, hvor hovedfaget er Driftsledelse og
arbejdspsykologi. Primo marts kommer 2. års eleverne og er på skole i 5 uger frem til 3. april. Deres hovedfag er
erhvervsøkonomi og klubdrift, som de afslutter med en hovedopgave om en rideklub.
DIF-Strategiaftale
Spor 2 – fastholdelse (6-19 år):
Riders1st er sat op af Players 1st. Der er nu udviklet en DRF medlemsundersøgelse, stævneundersøgelse samt en til
udmeldte medlemmer. Vi har kørt et pilotprojekt i to klubber (Holmegårdens Rideklub og Stutsborg Rideklub), hvor begge
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klubber har fået nyttige data, der kan bruges i klubbens arbejde. Riders1st blev præsenteret og gennemgået for klub- og
proceskonsulenter ved deres uddannelsesweekend og bliver proceskonsulentens primære værktøj. Forbundets certificerede
klubber er blevet tilbudt Riders 1st i 3 år og flere af klubberne er meget interesserede.
Konkurrence
Der er afholdt følgende finaler fra november til nu:
• Finalen i Ecco Cup for alle årgang afviklet i uge 48 hos Blue Hors – se vindere nedenfor:
o Kat. 2: Johanne Kofod Jensen / Aurora A
o Kat 1: Liva Addy Guldager Nielsen / D´Artagnan 187
o Junior: Alexander Yde Helgstrand / Grevens Sa´Va
o YR: Sophia Ludvigsen / Safari Klintgaard
o U25: Josefine Hoffmann / Hønnerups Driver
•
•

Uge: 5/2020 Agria DRF Mesterskab (indendørs) for senior, junior og YR, DDHS
Uge 5/2020: ECCO Cup heste, 1. kval, HDR

Landshold og talentudvikling
Den nye eliteafdeling er kommet godt fra start, bl.a. med alt arbejde såsom FEI-tilmeldinger, FEI-pas, koordinering af
træningssamlinger, godkendelse af TD-elever etc.
Sportsplanerne 2020 for alle 3 discipliner og i alle aldersgrupper er færdige og uploadede på DRF’s hjemmeside, ligesom de
er sendt til bruttogruppe-rytterne.
Spring
Der har været afholdt “ Spring Forum “ på Dalum Landbrugsskole. En rigtig god dag, med gode og relevante oplæg. Der har
været samlinger uden hest for ungdomsgrupperne i Springning i hhv. Jylland og på Sjælland. Landstræner Bo K. Møller har
gode strategier for 2020, hvilket kan give forhåbninger om at få bragt Danmark fra gruppe 2 til gruppe 1.
Military
Military har afholdt tre Talentsamlinger i hhv. Jylland, Sjælland og på Bornholm - disse er samlinger, hvor der tilmeldes via
GO og med en egenbetaling.
Peter Flarup lå pr. 31/12 19 som nr. 4 på Olympic Ranking listen, hvilket betyder at han har lavet en OL kvalifikation til
Danmark. Stort tillykke til Peter.
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Dressur
For dressurponyerne har der været samling i hhv Jylland og på Sjælland, og for senior og U25 har der været samling på Blue
Hors.
Den store ECCO samling i Tønder afvikles i weekenden 8-9 feb. med deltagelse af 30 ryttere i alt fra pony til Young Rider.
Team Danmark
Årsregnskabet til Team Danmark er afsluttet og indrapporteret. Atlet indplacering er lavet for 2020, ligesom Team Danmark
elev-ansøgninger er behandlet og tastet i TD- systemet.
OL
OL-forberedelser er godt i gang. Inden længe modtager vi de sidste oplysninger fra FEI, hvilket gør, at vi kan få de sidste ting
helt på plads. Landstræner for hhv. dressur og spring samt holdleder for dressur rejser med DIF til Tokyo ultimo februar for at
se stadions, OL-by etc.
Distrikter
Administrationen har i perioden været til møde med følgende distrikter:
• distrikt 14
• distrikt 11/13
• 8
Og der er planlagt møde med distrikt 12 den 30. marts samt distrikt 4 den 17. marts.
Breddeaktiviteter
Elevskole Cuppen 2020:
2 runde af Elevskoleskole Cuppen er i fuld gang.
Bredde Cup 2020:
DRF Bredde Cup er en helt ny turnering for alle ryttere og avlsforbud. Det kræver ikke medlemskab af en rideklub at deltage.
Bredde Cuppen vil løbe fra februar til september 2020 og afvikles i udvalgte breddediscipliner/aktiviteter.
- Stilstafetspring
- Pas de deux
- Ponygames
- Action-Parkour
Cuppen erstatter de tidligere Landsdelsdage.
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Denne turnering vil foregå på samme måde som andre DRF-turneringer med kvalifikationsstævner og finaleafholdelse i DRF
rideklubber.
Alle kvalifikationsstævner oprettes på DRF GO og tilmelding skal foretages her.
Der er på nuværende tidspunkt 15 klubber som har indberettet datoer for afholdelse af kvalifikationsstævner.
DRF Kæpheste Cup 2020:
Der er udsendt info om afvikling af kæpheste cuppen til alle rideklubber, samt på sociale medier. Tilbagemeldingen er enorm,
og flere klubber har ydret ønske om at afholde kvalifikationsstævner i kæphesteridning, aka. Hobby Horsing.
På vores hjemmeside er der oprettet en underside til breddeaktiviteter med beskrivelse af bestemmelser, vejledninger til
oprettelse af stævner og tilmelding til samme. Ydermere er der oprettet Facebook siden ”DRF Kæphest”, der skal være
samlingspunktet for kæphesteridning i DRF-regi.
Klub-/Proceskonsulenter
Alle proceskonsulenter (7 stk.) er blevet tildelt en klub, som har sagt ja til at bruge Riders 1st. Det drejer sig om følgende
klubber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Holmegårdens rideklub
Uggerhalne Sportsrideklub
Stutsborg Rideklub
Haslev Køre- og Rideforening
Jordrup og Omegns Rideklub
Broagerlands Rideklub
Tinglev Rideklub
Sakskøbing Rideklub (ny)
Fyns Rideklub (ny)
Grindsted Rideklub (ny)

Proceskonsulenterne er i kontakt med klubberne, og de aftaler individuelt deres forløb sammen med proceskonsulenten.
Administrationen er i tæt dialog med proceskonsulenterne. Der arbejdes på at afhjælpe eventuelle barrierer konsulenterne
støder på samt på at skabe et godt samarbejde med blandt andet: vidensdeling, onlinemøder og fælles besøg.
Der har været besøg i:
• Padborg Rideklub
• Uggerhalne Rideklub
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Der er pt. planlagt besøg i februar/ marts hos:
• Hodsager
• Ponygården Solvang
Information og kommunikation
Dressur App:
Appen er nu færdigudviklet og relanceret.
Oplæg om mediehåndtering under Spring Forum
DRFs kommunikationskonsulent afholdte oplæg om mediehåndtering (herunder også tips til opførsel på SoMe) på det nyligt
afviklede Spring Forum. Her fik deltagerne konkrete værktøjer til, hvordan de skal håndtere medierne, især med fokus på
grundig forberedelse inden et potentielt interview.
Mediekit til potentielle samarbejdspartnere/sponsorer
Mediekit med overblik over DRFs mediekanaler samt forslag til pakkeløsning for annoncering er udarbejdet. Tanken er at få
struktureret/systematiseret samarbejdet med eksisterende og potentielle samarbejdspartnere mere.
Medieovervågning
DRF har indgået aftale med Hypefactors ang. Medieovervågning, så vi kan være på forkant samt udnytte potentialer for
medieomtale.
Natur
DIF afholder skovbrugerrådsseminar i samarbejde med DCU, DIF og DRF/DI d. 29.-30. november. På programmet er bl.a.
Kortlægningsprojektet for ridestier, outdoor faciliteter og adgangsforhold. Forbundets naturrepræsentanter inviteres til
seminaret.
Lars Bruun er indtrådt i det Vestlige brugerråd for Hovedstaden. Han sidder på mandatet fra Friluftsrådet.
Organisation
Vi har jfr. rotationsplan følgende ledige udvalgsposter:
Spring: Formand + medlem
Dressur: 3 medlemmer (den ene som TD ansvarlig)
Military: Formand + medlem
TREC: 2 medlemmer
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Volti: Formand + medlem
Bredde: Medlem
Sponsor-, marketing- og salgspolitik
Blev gennemgået på bestyrelsesmødet, hvor også en liste over tidligere og kommende kommercielle samarbejdspartnere
blev vist. Alle DRFs kommercielle samarbejdspartnere vil altid fremgå af rideforbund.dk.
Økonomisk politik
Se punkt 14.
Personale og administration
Ændringer pr. 1. januar 2020:
• Kimi Gerd Nielsen er ansat som Elitechef for Dressur, Spring og Military.
• Karoline Kjemtrup er ansat som sportskonsulent i afdeling Sport & Service.
• Der er opslået en ledig stilling som SoMe-Studentermedhjælper. Der afholdes samtaler løbende.
• Der er med virkning fra 1. januar 2020 indgået ny ansættelseskontrakt med Peter Flarup
IT
Efteranmeldelser via DRF Go! er lagt i drift d. 21/1-20.
5.

Nyt fra distrikterne

Orientering

Anne-Mette Binder orienterede om nedenstående:
Bank-samarbejde (forslag fra Helle Madsen)
Forslaget lød på, om DRF bør undersøge muligheden for banksamarbejder til klubberne. Tanken er, at vi som forbund vil
kunne trække på nogle stordriftsfordele i dialogen med en eventuel bank. Dette vil blive undersøgt nærmere af
administrationen.
Årsmøde distrikter marts måned:
Arrangeres af D7. Kandidater til bestyrelsesposterne inviteres til at præsentere sig selv om søndagen.
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6.

Optagelse af nye klubber

Beslutning
Administrationen indstillede til bestyrelsen at optage Grønagergaard Sportrideklub som ny rideklub under Dansk Ride
Forbund. Bestyrelsen besluttede at lade klubben optage.

7.

Udpegning af
udvalgsmedlemmer

Orientering

Administrationen orienterede bestyrelsen om, at nedenstående udvalgsposter er vakante:
•
•
•
•
•
•

Spring: Formand + medlem
Dressur: 3 medlemmer (den ene som TD ansvarlig)
Military: Formand + medlem
TREC: 2 medlemmer
Volti: Formand + medlem
Bredde: Medlem

Ansøgninger er modtaget til alle posterne, og der vil i uge 5-9 blive afholdt samtaler med egnede kandidater.
8.1

Repræsentantskabsmødet
2020
Orientering

Administrationen gennemgik deadlines for forberedelserne til året Repræsentantskabsmøde:
•
•
•
•
•

1. februar: klubbernes deadline for fremsendelse af forslag som ønskes behandlet på mødet
1. marts: deadline for udsendelse af invitation til klubberne, heri indeholdende alle forslag fremsat af både klubberne
og bestyrelsen
17. marts: deadline for udsendelse af Årsberetning til klubberne
3. april: deadline for tilmelding til repræsentantskabsmødet (10 hverdage)
3. april: deadline for fremsendelse af revideret regnskab samt budget til klubberne

Derudover gennemgik administrationen det reviderede program for mødet samt indkomne forslag.
8.2

Repræsentantskabmødet
– indkomne forslag

Orientering

Administrationen har modtaget to stk. forslag, men idet disse relaterer sig til reglementer og Fælles Bestemmelser, hvilket
ikke behandles på Repræsentantskabsmødet, blev disse ikke behandlet på bestyrelsesmødet.
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9.

Tildeling af ærestegn

Beslutning

Administrationen forelagde forslag til tildeling af ærestegn på baggrund af indkomne forslag.
Bestyrelsen besluttede at tildele de nævnte kandidater ærestegn og tilføjede desuden en række personer til listen, som
ligeledes vil modtage ærestegn.
Ærestegnene vil blive tildelt på Repræsentantskabsmødet.

10.

Årets Klub 2019

Beslutning
Administrationen havde modtaget i alt 24 indstillinger til Årets Klub-prisen, og heraf blev de tre stærkeste bud forelagt
bestyrelsen.
Bestyrelsen besluttede, at vinderen skal findes på årets Repræsentantskabsmøde.

11.

Godkendelse af
opdaterede kommissorier
for de af bestyrelsen
nedsatte disciplinudvalg

Beslutning

I forlængelse af bestyrelsens drøftelse af de opdaterede kommissorier på mødet 26. november, og på baggrund af
udvalgenes høringsperioden (deadline 23. januar 2020), blev kommissorierne indstillet til bestyrelsens endelige godkendelse.
Administrationen havde, på baggrund af førnævnte høringssvar foretaget nogle få justeringer, og bad herefter bestyrelsen
godkende kommissorierne for dressur, spring, military, distance, TREC og voltigering.
Bestyrelsen godkendte kommissorierne.

12.

Hædring af
ranglistevindere

Beslutning

Dansk Ride Forbunds administration indstillede til at proceduren for hædring af ranglistevindere ændres.
Indtil 2018 blev vinderne hædret med reception til hhv. JBK og World Cup i Herning i oktober måned. Denne procedure blev
ændret til 2019, hvor vinderne skulle hædres ved deres respektive mesterskaber. Denne nye procedure fungerede ikke
optimalt. Derfor har administrationen udarbejdet følgende forslag, som bestyrelsen drøftede;
Når ranglisten er endelig opgjort pr. 1. april – ryttere har 3 mdr til at få ændret eventuelle fejlagtige resultater – vil en nyhed
blive lavet med en oversigt over samtlige vindere. Vinderne får direkte besked og får deres ranglistenål tilsendt. Der er
desuden lavet aftale med Ridehesten, der ligeledes vil lave en nyhed på vinderne i magasinet, samt lave efterfølgende
artikler (portrætter) med vinderne fordelt over flere måneder.
Bestyrelsen godkendte indstillingen.
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13.

Opgradering af Microsoft
Dynamic AX – Idræts- og
økonomisystem

Beslutning

Administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende, at vi påbegynder opgradering af Microsoft Dynamics AX til Microsoft
Dynamics 365, således at vi opnår et tidssvarende og brugervenligt system.
Opgraderingen indeholder følgende muligheder:
• Fremtidig licensstruktur inkl. alle eventuelle ændringer
o Fortløbende
o Ingen opdeling i nytegning/fornyelse
o Opdeling i A-B-licens, C-licens, D-licens og E-licens
• Trænerlicens
• Officialslicens
• Relationskoblinger
• Tilhørsforhold officials
• Uddannelsesplatform
• Klubkurser/-aktiviteter
• Stævnedata inkl. officials
• 10-krs. stævnestart af internationale stævner på dansk jord
• Resultatregistrering distance
• Rytterkategorisering
• Rapporteringsmodel (PowerBI)
o Intern rapportering
o Data til klubberne
o Andet.
Bestyrelsen drøftede forslaget og godkendte herefter opgraderingen.

14.

Orientering om
årsrapporten 2019 samt
update på budget 2020

Orientering

Administrationen orienterede bestyrelsen om det foreløbige udkast til årsrapport for 2019 samt gav en status på budgettet for
2020. Bestyrelsen havde ingen indvendinger.
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15.

Foreløbigt årsregnskab for
WC Hernings selskabet

Orientering

16.

Opsamling på
bestyrelsens
strategiseminar

Orientering

17.

Evt.

Det foreløbige årsregnskab for WC Hernings selskabet blev præsenteret af Jørgen Mertz på bestyrelsesmødet til orientering
for bestyrelsen.

Generalsekretær Morten Schram Rodtwitt præsenterede en opsamling på bestyrelsens nyligt gennemførte strategiseminar.

DRF som grønt forbund
Bestyrelsen drøftede, hvad det vil sige at være et ’grønt forbund’.
Ny forskning i betydningen af rytterens vægt:
Bestyrelsen diskuterede den nye forskning, der er lavet omkring konsekvenserne af rytterens vægt på hesten. Det blev
besluttet, at man gerne vil kigge mere ind i den tilgængelige forskning.
Nedlæggelse af arbejdsgruppen for trænerlicens:
Administrationen indstillede til bestyrelsen, at få godkendelse til at nedlægge arbejdsgruppen for trænerlicens. Begrundelsen
var, at gruppens parter ikke kan nå til enighed på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen godkendte at nedlægge arbejdsgruppen
med øjeblikkelig virkning.
18.
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