
 
 
 
Bestyrelsesmøde den 29. august 2022 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) 
Helle Juul (HJ) 
Lis Mølholm Juul (LJ), 1. suppleant 
Bo Gejl (BG), 2. suppleant  
 
Referent: Julie Servé Regtved 
 

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

 

Internt arbejdspapir  
 

Pkt. Emne 

Beslutning / 

Orientering/ 
Drøftelse Referat 

1. Referat fra sidste 
møde til underskrift 

Beslutning Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  

 

2. Administrationens 
orienteringer til 
bestyrelsen 

Orientering Administrationen orienterede bestyrelsen om følgende: 
 

• Regnskab pr. 30. juni 2022 samt estimat for året (bilag) 
Økonomien ser fornuftig ud på både udgifts- og indtægtssiden, og det estimeres, at vi holder budgettet for 2022.  
 

• Status på økonomi 
 

• Opfølgning på disciplinære sager 
Administrationen orienterede bestyrelsen om to nylige eksempler på pårørende, der har udvist stærkt uacceptabel 
og/eller truende adfærd på stævnepladsen, og bestyrelsen havde i den forbindelse en drøftelse af, hvordan vores TD’er 
bedst muligt håndterer den slags hændelser, således vi kommer den uhensigtsmæssige adfærd til livs. På nuværende 
tidspunkt er konsekvenserne ved den slags adfærd ikke store nok til at have en reel effekt, så derfor blev bestyrelsen 
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enige om, at TD’er bør have hjemmel til at bortvise i særlige tilfælde, og at en efterfølgende karantæne vil være 
hensigtsmæssig. Administrationen arbejder videre på en formulering, som tilføjes Fælles Bestemmelser fra og med 2023.  

 

3. Nyt fra formand og 
næstformand 

Orientering  

Nyt fra formand (UH) 

• EEF stemmefordeling/kontingent 

• Nordisk møde (Estland Letland Litauen) Baltic cup 

• Drøftelse af proceduren for præmieoverrækkelser ved stævner  

 

Nyt fra næstformand (JBR) 

• Ny repræsentant for bestyrelsen i instruktørudvalget: 

Jakob Ravnsbo træder tilbage fra formandsposten i instruktørudvalget. Helle Juul er nyt medlem, og Thomas Vogt 
indtræder som formand.  

 

• Første møde i stævnestrukturgruppen 30. august 

  

4.  Spørgsmål/kommen
tarer til 
månedsrapporterne 

Drøftelse  
Bestyrelsen havde ingen spørgsmål hertil.   

 
 

5.  Nyt fra distrikterne Orientering  

Der har ikke været afholdt DISU-møde siden sidste bestyrelsesmøde. Næste DISU-møde er 5. oktober. 

 

6. Indstilling til 
godkendelse 

Beslutning DRF har i år følgende mesterskaber og finaler i udbud: 

 

• Agria DRF-mesterskab i springning indendørs for Senior, U/21 og U/18 2024-2026 

• Agria DRF-mesterskab for Junior/Young Rider samt U25 i paradressur 2023-2025 

• Pavo og DRF Championatsfinaler for unge heste i spring og dressur 2023-2025 

 

Sammen med de respektive disciplinudvalg indstillede administrationen til bestyrelsen at godkende nedenstående 
stævnearrangører til hhv. mesterskaber og championatsfinaler de kommende tre år: 
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• Riders Cup, Herlufmagle (Agria DRF-mesterskab i springning indendørs for Senior, U/21 og U/18 2024-2026) 

• Vallensbæk Rideklub, Vallensbæk (Agria DRF-mesterskab for Junior/Young Rider samt U25 i paradressur 2023-2025) 

• Blue Hors, Randbøl (championatsfinaler dressur 2023-2025) 

• Stutteri Ask, Martofte (championatsfinaler spring 2023-2025) 

 

Bestyrelsen godkendte indstillingen, og stævnearrangørerne får direkte besked via mail.  

 

7. Drøftelse af 
udstyrskontrol 
(mundhule) i forhold 
til den 
fremadrettede 
proces 

Drøftelse Udstyrskontrollen (kontrol af mundhuler) ved DM i dressur og Bundgaard X Trolle Cup i Uggerhalne primo juni skabte en del uro, 
og det gav efterfølgende anledning til en drøftelse med bestyrelsens formand og næstformand. På mødet blev bestyrelsen som 
helhed så bedt om at drøfte, hvorledes udstyrskontrollen skal varetages fremadrettet, således der skabes større forståelse og 
accept for den dyrlægefaglige vurdering, der foretages på stævnepladsen. Bestyrelsen kom med en række input til mulige 
løsninger, som administrationen arbejder videre med.  

8. Opsamling på VM 
Herning 2022 

Orientering/d
røftelse 

 

Administrationen lagde op til en fælles opsamling på/evaluering af VM. Både i forhold til de sportslige resultater og i forhold til 
medieomtale af arrangementet og sporten generelt var bestyrelsen yderst tilfredse. 

 

Administrationen havde forud for mødet lavet følgende oversigt over mediedækningen i perioden 15/7-15/8: 

 

• Webkilder: 338 

• Regionale og lokale dagblade: 167 

• Landsdækkende dagblade: 20 

• Lokale ugeaviser: 18 

• Nyhedsbureauer: 15 

• Magasiner: 7 

• TV-indslag: 6 

• Radioindslag: 2 

 

Omtalerne var naturligvis både af positiv og negativ karakter – dog med stor overvægt på det positive, og der har været betydeligt 
mere medieomtale, end der plejer at være omkring ridesportsevents på dansk jord.  
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9.  Præsentation og 
drøftelse af DRF 
talent- og 
elitestrategi for 
dressur 

Orientering/d
røftelse 

Elitesportschef Anne-Mette Binder præsenterede den samlede plan for talent- og elitearbejdet i dressuren. Overordnet set er der 
stort fokus på den røde tråd fra pony til senior samt at klæde både ryttere og forældre godt på. Bestyrelsen takkede for 
præsentationen. 

 

10. Behandling af klage Drøftelse/besl
utning 

Bestyrelsen behandlede en indkommen klage ang. manglende adgang til VSM-eksamen i FEI-regi. Bestyrelsen besluttede at 
imødekomme klagen. 

11.  Henvendelser til 
bestyrelsen 

  

 Evt.   

 
 
 


