
 

Bestyrelsesmøde den 9. februar 2021 via Teams 
 
Tilstede (virtuelt) 
Ulf Helgstrand (UH), formand 
Jakob Ravnsbo (JR), næstformand  
Jørgen Mertz (JM) 
Helle Madsen (HM) 
Lisbet Seierskilde (LS) 
Tina Callesen (TC) 
Thomas Vogt Hansen (TVH) 
Ditte Bach Sørensen (DS), 2. suppleant 
 
Afbud:  
Referent: Julie Servé Regtved 
 

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

Rerefat 
 

Pkt. Emne 

Beslutning / 

orientering Referat 

1. Referat fra sidste møde 
til underskrift 

Beslutning  

Da dette møde pga. COVID-19-restriktioner ikke blev afholdt fysisk med derimod online, var det ikke muligt for 
bestyrelsesmedlemmerne at underskrive det interne arbejdspapir fra sidste bestyrelsesmøde. Dette gøres i stedet ved 
næste bestyrelsesmøde den 16. marts, såfremt det er muligt at mødes fysisk da.  

 

2. Administrationens 
orienteringer til 
bestyrelsen 

Orientering  
Administrationens orienteringer til bestyrelsen 
- Opfølgning siden sidst, nye tiltag mv.: 
 

1. Status på Corona 
2. Støtte fra SpringDanmark 
3. Drøftelse af, hvorvidt en uvildig kontaktfunktion for elever på berideruddannelsen er nødvendig 
4. DIF og Team Danmarks forslag til revideret etisk kodeks for konkurrenceidræt i Danmark 
5. DRF’s fortsatte medejerskab af World Cup Herning selskabet 
6. Disciplinære sager 
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3. Nyt fra formand og 
næstformand 

Orientering  

Formand Ulf Helgstrand orienterede om: 

• EEF 

• Dansk Travselskab 

• EEF dressurudvalg 

• Valg til DIF’s bestyrelse 

• Høringssvar til Miljøministeriet vedr. naturnationalparker 

 

Næstformand Jakob Blicher Ravnsbo orienterede om: 

• Drøftelse af retningslinjer og efterlevelse af disse for landstrænernes ikke landsholdsrelaterede aktiviteter  

 

4.  Administrationens 
bestyrelsesrapport 

Orientering  
Rideklubber 

Udmeldte klubber: 

• Killerup Rideklub (distrikt 7) 

• Stevnsbogaard Rideklub (distrikt 1) 

• Ketilstorp Sportsrideklub (distrikt 4) 

• Aalbæk/Raabjerg Rideklub (distrikt 14) 

• Roskilde Voltige Team (distrikt 3) 

• Ribe Rideklub (distrikt 9) 

• Jysk Sportsrideklub (distrikt 9) 

 

Optagelse af klubber: 

• Vipperød Sportsrideklub (distrikt 4) er optaget i DRF pr. 1/1 – 2021. 

• Vilhelmsdal Sportsrideklub (distrikt 5) er under administrativ behandling 

 

Fusion af klubber: 

• Diernæs Rideklub og Rudme Rideklub er under fusion. Der er afholdt online møde onsdag den 20.01.2021 med 
begge klubber. 

• Skanderborg Rideklub og Hylke og Omegns Rideklub er under fusion. Telefonmøde har været afholdt. 

 

Klubber til optagelse på repræsentantskabsmødet 2021: 
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• Vipperød Sportsrideklub (distrikt 4) 

• Nørre Farup Rideklub (distrikt 9) 

• Tarm og Omegns Rideklub (distrikt 11/13) 

• Vestbyens Rideklub (distrikt 14) 

 

Status på medlemstal: 

Indberettede medlemstal inkl. aktive og passive medlemmer (DRF, DI, DKF): 53.019 

DRF-medlemstal: 43.741 (aktive) 1.286 (passive) 

DRF-klubber, som mangler at indberette: ca. 50 stk.  

 

Vi har først mulighed for at rykke klubberne fra 1. februar 2021, da vi skal følge den faste proces fra DIF. 

 

Elevskoler 

DRF Elevskole Cup: 

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 på Vilhelmsborg. 

 

Uddannelseshuset 

Træner 1 kursus er med e-learning.  

Næste Træner 1 kursus afvikles søndag den 1. august til torsdag den 5. august 2021. 

 

Træner 2 DIF-del finder sted: 

Der er pt. ikke offentliggjort datoer. 

 

De nye Ryttermærker: 

Alle de forhenværende ryttermærkedommerne (gl. ordning) er nu ikke længere synlige på Go!. Der har været afholdt to 
online møder i forbindelse med de nye mærker, hvor der var fint fremmøde. Vi har efterfølgende fået tilbagemeldinger fra 
deltagerne på møderne, at de er meget interesserede i at komme i gang. Fagplaner, lektionsplaner og online prøver er pt. 
under udarbejdelse. Materialet vil fremgå af rideforbund.dk snarest, og de online prøver vil være tilgængelige fra midten af 
april.  

 

Certificeringer 
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Certificering Vol. 2: 

• Der er udarbejdet en projektplan for den nye ordning.  

• Kommunikationsmaterialet, som sendes til klubber, er færdigt.  

• Internt procedureskema og certificeringsaftale er udarbejdet.  

• DRFs hjemmeside er opdateret. 

 

Alle nuværende certificerede klubber vil modtage en direkte mail vedr. ændringen af ordningen, og hvad dette har af 
betydning for dem.  

 

I forbindelse med daglig kontakt til klubber (rådgivning, sparring m.m.) har nedenstående klubber tilkendegivet, at de er 
meget interesserede i den nye ordning, og har fået fremsendt certificeringsmaterialet: 

• Bellingegård Sportsrideklub 

• Hovgaard Rideklub 

• Næstved Sportsrideklub 

• Sallingsund Hesteklub 

• Vejle Rideklub 

• Hvidovre-Avedøre Rideklub 

• Nejst Rideklub 

• Hundborg/Midtthy Rideklub 

• Ringsted Sports Rideklub 

• Sydsjællands køre- og ride forening  

• Vipperød Sportsrideklub 

• Egum Rideklub 

• Vindinge Rideklub 

• Ebeltoft Rideklub 

• Birkerød Rideforening 

• Vestegnens Rideklub 

• Brovad Ridecenter 

• Ringsted Sports Rideklub 

• Kongelundens Rideklub 

• Skanderborg Rideklub / Hylke Rideklub (bliver til en klub) 

• Hjallerup Rideklub 
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Der er aftalt møder med flere af klubberne, men grundet COVID-19 er de fleste møder pt. udskudt. Alle klubber ønsker et 
fysisk møde. Der er fastsat nye datoer, og det første finder sted torsdag den 21. januar 2021.    

 

Ridelærer, rideinstruktør og berider 

2. års skoleophold: 

Det næste skoleophold for ridelærereleverne (årgang 2019 og 2020) skulle finde sted i perioden den 22. februar til 26. 
marts 2021, men grundet COVID-19 har Instruktørudvalget (IU) besluttet at udskyde dette ophold. Skoleopholdet er rykket 
(bekræftet med Vilhelmsborg) til perioden den 10. maj til 11. juni 2021. Alle elever, læremestre og elevansvarlige har fået 
information tilsendt.  

 

Fremtidens berideruddannelse: 

Der har været afholdt møde i styregruppen med alle nuværende lærere, der underviser i fag, som fremadrettet vil blive til 
akademifag. Næste møde (online), hvor alle fagplaner skal gennemgås, bliver afholdt i januar 2021, samt fysisk møde 
afholdes i februar. De har alle fået tilsendt nuværende fagplaner, som vil blive ajourført inden mødet. 

  

Uddannelsesbeskrivelsen samt eksamensbekendtgørelsen er opdateret jf. ønsker fra DRIF og IU/DRF. Disse er sendt til 
godkendelse hos IU og DRIF  

 

Mødeaktivitet i Instruktørudvalget: 

Der afholdes løbende telefonmøder i udvalget. Datoer samt referater bliver offentliggjort på hjemmesiden. 

 

DIF-Strategiaftale 

Administrationen har udarbejdet statusrapporter for december 2020, som efterfølgende er godkendt af DIF. I DRF’s 
strategiaftale, som består af fire spor + samarbejdet med Dansk Islandshesteforening, er der fortaget væsentlige ændringer 
i prioriterede indsatser og procesmæssige mål, således at strategiaftalen understøtter de af bestyrelsen prioriterede 
strategiske indsatsområder.   

 

Konkurrencer 

• Total antal starter i 2020: 137.662 (2019: 217.362) 

• Antal aflyste stævner i 2021 – uge 1 til 8: 12 B-stævner, 50 C-stævner, 56 D-stævner, 12 E-stævner – totalt 130 
stævner. 
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Vi oplever, at stævnearrangørerne er ivrige for at få nye terminer tildelt. Vi er dog forbeholdne med at tildele nye terminer, 
indtil vi ved, hvornår stævneaktiviteterne igen kan igangsættes, da vi ellers kan risikere at skulle aflyse/rykke samme 
stævner flere gange.  

 

Indendørs DM i springning for senior/YR/J flyttes fra uge 5 til senere på året – termin pt. ukendt. Samme mesterskab for 
pony/Ch flyttes fra uge 11 til uge 40, og samtidig overtager Fredericia Sportsrideklub værtskabet fra Hedensted Rideklub. 

 

Finale i Bundgaard Byg blev pga. Corona ikke afviklet i 2020, men vi forsøger at afholde finalen til et af de første B-stævner 
i dressur i 2021 iflg. aftale med sponsor. 

 

Der er afholdt et uofficielt kursus for dressurdommerne - uofficielt på den måde, at det ikke talte som en kvalifikation for 
dommerne. Det var en test af en ny online afviklingsform for kurser. Konceptet var populært og yderst brugbart. Firmaet 
Blackhorse e-dressage (GER) er ophavsmænd på den tekniske del af afviklingen.  

 

For D1 og D2 dressurdommere i distrikt 7-10 har der i december været arrangeret ”online kursus/hjemmearbejde” ved 
underviserne Christine Prip og Lone Sneistrup. 

 

Officialsamling d. 16/1-21 er afholdt via teams, og det fungerede rigtig godt. TD´ere og springofficials var opdelt i hold. 
Totalt set deltog 120 personer.  

 

FEI ryttermøde i Distance blev afholdt i december måned med 18 deltagere og en masse positiv feedback 

 

Det årlige Stormøde i Voltigering blev afholdt d. 30/1 med 40 deltagere. 

 

Landshold og talentudvikling 

Generelt for afd. Elite: 

Der er lavet rigtig mange FEI-pas og FEI-registreringer, hvilket kendetegner denne tid på året. Dog synes vi, at udstedelsen 
af FEI-pas har været særlig stor i år, hvilket kan tyde på at rytterne gene vil sidde helt klar til at komme ud i verden, i 
samme sekund der lukkes op. 

 

Ifm. OL var der deadline den 15/1 for ejerregistrering i hestenes FEI-pas, og dette gav også en del registreringer og om-
registreringer. 
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Vi er gået i gang med OL- forberedelserne. Akkrediteringer, aftaler med team officials, aftaler med DIF, rejseforberedelser 
(fly-vaccinationer-karantæner etc.) osv. Der er stadig rigtig mange spørgsmål omkring rejserestriktioner, genåbning af 
konkurrenceaktiviteter, kvalifikation og forberedelser til mesterskaber. Vi oplever en stigende bekymring fra rytternes side 
for, hvordan man kan nå at kvalificere sig og forberede sig til sommerens mesterskaber. 

 

Military: 

Sportsplanerne for 2021 er endnu ikke færdiggjort, da der er stadig ikke er endelige afklaringer på hverken NM, EM eller 
danske CCI-stævner. 

 

Afdelingen afholder Teams-møder med Bruttogrupperytterne ca. hver 3. uge for at holde motivationen oppe hos dem. 

 

Vores to potentielle OL- kandidater mangler begge at ride ”Confirmation result” i hus, så vi håber, foråret åbner op for 
Internationale stævner. 

 

Dressur: 

Vi afholder samlinger/hjemmebesøg hos senior rytterne, som er undtaget fra Corona-restriktionerne (professionel sport – 
øverste nationale liga). 

 

Den nye holdleder Anne Mette Binder er kommet godt i gang, og vi får meget positive tilbagemeldinger fra rytterne på 
hendes arbejde.  

 

Der har ikke været anden stævneaktivitet end et World cup stævne i Salzburg i januar, hvor vi havde deltagelse af to 
ryttere. Der er i øjeblikket meget få Internationale dressur- stævner, som bliver gennemført, hvilket gør det rigtig svært ift. 
individuelle kvalifikationer og forberedelse mod OL. Det er svært at få plads til vores ryttere, da alle står i samme situation 
med opnåelse af MER resultater (individuel kvalifikation). 

 

I talentgruppen laver vi forskellige tiltag via Teams såsom mentorordninger med gruppeopgaver, bedømmelse af 
programridning, samt informationer om sportsplaner og ændringer.  

 

De nye Sportsplaner for 2021 er lagt på hjemmesiden. 

 

Spring: 
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Der rides stadig en del internationale stævner i udlandet (primært seniorryttere), og vi oplever ryttere og familier, som 
rykker flere uger ud af kalenderen for at ride stævne i Spanien, Italien og Portugal. Vi informerer naturligvis alle ryttere om, 
at de skal sørge for at overholde alle gældende COVID-19-restriktioner ift. rejseaktivitet.  

De OL-potentielle ryttere er i godt trænings- og stævneforløb, og her ser vi ikke problemer med at ride den individuelle 
kvalifikation i hus. 

 

Der køres træningssamlinger for seniorgruppen (professionel sport – øverste liga). 

 

I talentgrupperne kan der desværre ikke gøres så meget i øjeblikket, og derfor køres der også her Teamsmøder med deling 
af diverse informationer.  

 

De nye Sportsplaner for 2021 er lagt på hjemmesiden. 

 

Trænerseminarerne for springtrænere er udsat for tredje gang, og vi afventer de kommende COVID-19-udmeldinger, inden 
vi kan melde nye datoer ud. 

 

DIF initiativpulje 

Bevillingen fra DIF’s initiativpulje til kæpheste-projektet (kr. 230.000) er udløbet med udgangen af 2020, men pga. Corona 
er det aftalt med DIF, at projektet fortsætter i 2021, og at der i løbet af efteråret 2021 udarbejdes en evaluering af projektet.  

 

DRF er i dialog med Parasport Danmark om et nyt fælles initiativpulje-projekt. Her er fokus på at samarbejde med Danske 
Ridefysioterapeuter om i større grad at integrere ridefysioterapi i klubberne. Parasport Danmark er tovholder på 
udarbejdelse af ansøgning og kontakt til ridefysioterapeuterne. 

 

Lov om hold af heste 

Pr. 1. januar 2021 trådte en ny lov i kraft, og i bekendtgørelsens §3 står der følgende; ”Enhver hest skal holdes i et 
hestehold, der består af mindst to husdyr enten af hestearten eller af æselarten eller af to krydsninger af disse. Stk. 2. 
Uanset stk. 1 kan en hest holdes alene i højst 4 måneder, hvis den ene hest i et hestehold med to heste dør eller af anden 
årsag permanent forlader hesteholdet.” 

Administrationen vurderer at loven ikke som udgangspunkt vil have betydning for rideklubberne. 

 

Distrikter 

DISU-møde afholdt d. 3/12-20 uden deltagelse fra DRF´s administration. Næste møde er årsmødet, der afholdes d. 6-7/3-
21 
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Breddeaktiviteter 

Breddeaktiviteterne har ligesom alle andre aktiviteter været hårdt ramt af COVID-19-restriktioner og af den manglende 
stævneaktivitet.  

 

Kæpheste Cup og kæphest som klubaktivitet: 

Trods COVID-19 har der i løbet af december været interesse fra et par nye klubber, der har haft et ønske om at afvikle 
kvalifikationer i DRF kæpheste Cup. Forhåbningen er derfor, at der kommer godt gang i DRF-kæpheste Cup, når 
stævnerne åbner igen. I administrationen afsættes der ressourcer til at få cuppen ud at leve og få klubberne til at afvikle 
kæphestestævner.  

 

Fra januar 2021 benyttes de samme ressourcer i administrationen ligeledes til at igangsætte en indsats, der skal hjælpe 
klubberne til at integrere kæphesteridning som en klubaktivitet. Baggrunden for dette er dels målet om at få 
kæphestekonceptet til at vokse, men indsatsen bygger ligeledes på, at kæphest kan være et tiltag klubberne tager til sig i 
slipstrømmen af corona for at gøre rideklubben/elevskolen mere attraktiv. Vi vil hjælpe klubberne med at bruge 
kæphesteridning som en rekrutteringsform til de helt unge medlemmer. 

 

DRF ForhindringsCup for voksne (erstatning for TREC’s PTVinter Cup): 

Cuppens bestemmelser er lavet. Der er filmet videoer, der viser udførelsen, og der er lavet en brandingvideo for cuppen, 
der er delt på DRF’s sociale medier. Cuppen er helt klar til at blive sat i gang, så snart stævnerne åbner. Det umiddelbare 
indtryk af modtagelsen af cuppen er godt. I administrationen er der afsat ressourcer til at få cuppen udbredt, ved at der 
tages kontakt til udvalgte klubber i forbindelse med deres interesse for at afvikle en kvalifikation. Denne er igangsat i januar 
2021. I løbet af februar 2021 vil vi igen igangsætte synligheden af cuppen på DRF’s sociale mediekanaler. 

 

Information og kommunikation 

Lancering af ny hjemmeside: 

I uge 2 lancerede vi den nye hjemmeside, som er en kombination af rideforbund.dk og Go! Siden har fået en super god 
modtagelse fra både medarbejdere og vores brugere. Der er fortsat små justeringsopgaver og kvalitetssikring af indhold, 
som vi vil lave løbende, med alle funktioner virker for brugerne, og vi har opnået vores ønske om at skabe en samlet og 
mere overskuelig platform. 

 

Ryttermærker og modulopbygget undervisningskoncept: 

Vi er i fuld gang med at lægge sidste hånd på diverse materialer til hjemmesiden og klubberne, og herefter vil vi udsende 
en nyhed med links hertil som opfølgning på udmeldingen i november. I løbet af de kommende måneder vil vi ligeledes 
sørge for at holde et vist fokus på emnet gennem opslag på Facebook og Instagram. 
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Årsberetning 2020: 

Årsberetningen for 2020 er undervejs. Igen i år er bestyrelsen og administrationens beretning skriftlig, mens udvalgene 
igen skal lave små videoer, som vi både kan bruge i beretningen og på hjemmeside + sociale medier.  

 

Facebook: 

Ved årsskiftet lukkede vi alle vores disciplinsider på Facebook med det formål at samle vores kommunikation ét sted. Inden 
da havde vi varslet lukningerne ad flere omgange, og der kom lidt modstand herpå, men vi har sørget for at gøre plads til 
supplerende information på hjemmesiden under de enkelte discipliner.  

 

COVID-19: 

På den nye hjemmeside har vi endnu mere information tilgængelig omkring COVID-19 end tidligere. Udover ’svar på oftest 
stillede spørgsmål’ har vi ’nyttige links & information’ samt ’hjælpepakker o.l.’. Med jævne mellemrum minder vi folk om, at 
informationen er tilgængelig, via opslag på Facebook og Instagram. Vi gør desuden meget ud af at dele inspiration fra 
klubber ift., hvordan man kan lave alternative aktiviteter under nedlukningen, på både Facebook og Instagram. 

Den månedlige mail til klubberne, KlubNyt, samt det månedlige nyhedsbrev til Go!-brugerne, indeholder ligeledes relevante 
COVID-19-informationer. 

 

Natur 

DRF og DI har i samarbejde udarbejdet høringssvar til Friluftsrådets strategi for de kommende 3-4 år. Høringssvaret er 
fremsendt pr. 25. januar 2021 med følgende kommentarer: 

 

Generelle 
kommentarer til 
udkastet til 
Friluftsrådets strategi  
 

Overordnet set en fin strategi, som favner forskelligheden i medlemsorganisationerne.  
Det er dog svært at se præcise udmeldinger om Friluftsrådets aktuelle friluftspolitiske 
synspunkter, og vi oplever, at balancen mellem benyttelse og beskyttelse forskydes på 
bekostning af den reelle adgang til naturen.  
 
Vi vil endvidere opfordre til, at der arbejdes på, at de lokale enheder motiveres til i højere 
grad at være opsøgende fremfor afventende. 
 
 

Hvilke temaer og mål 
i strategien, lægger I 
mest vægt/prioriterer 
højest?  

Tema: ”Alle skal have adgang til naturen.”  
Mål:   

- ”påvirke reglerne for adgang, færdsel og ophold i privat- og fondsejet natur” og  
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 - ”indgå samarbejde om at etablere et sammenhængende nationalt sti- og 
rutenetværk af høj kvalitet med ensartet udformning og samlet formidling” 

  

Bemærkninger til de 
konkrete mål og 
handlinger under de 
fire strategiske 
temaer 

Vi kunne ønske, at det specifikt er beskrevet, at Friluftsrådet målrettet vil arbejde for at få 
nedsat et nyt Adgangspolitisk Udvalg, således at der skabes grundlag for at få ryddet op i de 
komplicerede regler der er på adgangsområdet.  
I et sådant udvalg kan der ses på det samlede regelsæt og få disse gjort tidssvarende.  
 
 

Adgang til  
natur for alle  

 

Ryttere er på nuværende tidspunkt diskrimineret i forhold til de øvrige brugere, hvorfor dette 
tema er overskyggende for vores holdning og arbejde.  
Derfor kunne vi ønske følgende formulering:  
Alle skal have lige adgang til naturen 
Vi forventer at Friluftsrådet fortsat vil arbejde for at ryttere bliver sidestillet med cyklister i det 
åbne land og i de private skove. Dette kræver en revision af adgangsbestemmelserne i 
Naturbeskyttelsesloven.  
 
Der arbejdes på at få et sammenhængende nationalt sti- og rutenetværk.  
Hvor er rytterinteresserne i dette arbejde? Vi ønsker at være med i disse projekter, således 
det ikke kun er cykel- og vandrestier der fokuseres på. 
 
At hegne og udsætte store græssere er et velkendt virkemiddel i biodiversitetsdebatten.  
Hegninger giver store udfordringer for hele friluftslivet – ikke kun for ryttere.  
En indhegning vil dog for langt de fleste ryttere være ensbetydende med, at vi ikke længere 
har en reel adgang til området.   
Særligt er afgræsning med ”vilde” heste helt uforeneligt med ridning.  
Vi er udfordret af, at vi ofte er presset til at benytte de offentlige skove, da vi ikke har adgang 
i de private skove.  
 

Naturen skal  
være rig og  

oplevelsesrig 
 

Alle ryttere ønsker en rigere og mere urørt natur.  
Men vi får sjældent adgang til den - selv i det offentlige regi.  
Ridende bliver ofte glemt i planlægningen af f.eks. Nationalparker, hvor der ofte kun er 
adgang for gående og cyklende mens ridende er reguleret ud.  
Denne forfordeling sker ligeledes i kommunalt regi. Et eksempel er Hærvejen, hvor der er et 
rideforbud. 
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DRF og DI samarbejder endvidere omkring høringssvar til Miljøministeriets udkast til lov om Naturnationalparker, hvortil der 
er deadline 12. februar 2021. Vi forholder os til følgende punkter i høringssvaret: 

• at tiltaget om hegning bør bygges på et evidensbaseret grundlag, hvilket ikke er tilfældet i lovudkastet  

• at vores reelle adgang er hindret ved udsætning af heste og delvis hindret ved udsætning af kreaturer 

• at der lægges op til at give staten særstatus i dyrevelfærdsloven, hvorved staten undtages i §3 og §9 

• ændringen af færdselsloven – vi kan komme et stykke, hvis vi kan bibeholde vejene uden hegn.  

 

Sponsor-, marketing- og salgspolitik 

Kommercielle samarbejdspartnere i 2021: 

Vi er næsten færdige med at afholde planlægningsmøder med vores kommercielle partnere for at få lavet en overordnet 
plan for, hvordan de og deres budskaber skal eksponeres på vores flader i 2021. Der har været lidt forsinkelser pga. 
COVID-19, men møder er i stedet blevet afholdt via Teams. Grundlæggende set forsøger vi at optimere aktiviteterne, så de 
skaber mest mulig værdi for begge parter og samtidig udnytter de platforme og muligheder, som DRF kan tilbyde i dag. Det 
betyder både øget brug af sociale medier og programmatic sponsorship (bannerannoncering), samt at vi i højere grad 
tænker mere kampagne-orienteret og på tværs af platformene. 

 

Økonomisk politik 

Denne forskelsbehandling afskærer derfor mange ryttere fra den samme naturoplevelse, 
hvilket vi forventer Friluftsrådet vil tage med i det arbejde der er beskrevet i denne del af 
strategien. 

Flere skal have 
inspiration  
til friluftsliv 

 

Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening arbejder aktivt sammen for at få endnu 
flere voksne og unge ud i naturen på hesteryg, så vi forventer også her, at Friluftsrådet vil 
medvirke til åbent og aktivt at understøtte dette arbejde. 
Her er det vigtigt med adgang til tilgængelig natur for voksne og unge ryttere, ligesom mange 
ældre gangbesværede og handicappede har stor gavn af at komme ud og tage del i 
friluftslivet på hesteryg. 
 

Foreninger og 
fællesskaber skal 
have gode vilkår 

 

Enig 

Organisation 
 
 

Dansk Ride Forbund og Dansk Islandshesteforening 
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Klubkontingent for 2021 er beregnet til dkk 22 pr. medlem pr. år (udvikling i nettoprisindeks på 0,00). Hertil skal lægges 
forsikring til Danmarks Idræts-Forbund med dkk 9,32. I alt dkk 31,32. 

 

Der er udarbejdet udkast til årsrapport for 2020, som vil blive revideret af den eksterne revision i uge 5/2021. Foreløbig 
årsrapport er eftersendt til bestyrelsen forud for mødet. 

 

Endeligt budget for 2021 med tilretningen siden det budget, der blev fremlagt på bestyrelsesmødet i november 2020, blev 
forelagt til godkendelse på bestyrelsesmøde – se punkt 6. 

 

IT: 

Opgraderingen af idræts- og økonomisystemet kører efter planen, og vores it-udviklere frigiver løbende dele, som bliver 
testet af de berørte medarbejdere. 

 

5.   

Nyt fra distrikterne 

 

 

Orientering 

 

Jakob Blicher Ravnsbo orienterede om følgende: 

 

Der er udfordringer omkring fælles stævnekoordinering (D1, D2, D3 D4 og D5), som pt. går ud over en hensigtsmæssig 
fordeling af stævnerne. Der er søges dialog med parterne for at få løst situationen.  

 

6.  
Budget for 2021 

 

Beslutning 

 

Administrationen havde foretaget en række ændringer til det budget, som blev forelagt på bestyrelsesmødet den 26. 
november 2020. 

 

Budget for 2021 udviser herefter følgende: 

  Budget 2021 Budget 2020 2020 foreløbigt – IKKE 
revideret 

Indtægter tdkk 27.061 tdkk 26.455 tdkk 23.124  

Udgifter (før 
afskrivninger) 

tdkk 25.897  tdkk 25.222 tdkk 22.844  

Efter afskrivninger og 
finansielle poster 

tdkk 423 tdkk 855 tdkk -100 

 

En af forudsætningerne for udarbejdelse af budget for år 2021 har været en forventning om gradvis ophævelse af COVID-
19-restriktioner og ”normalitet” på stævneområdet og øvrige budgetterede aktiviteter med deraf afledte indtægter 
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(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 ikke iværksatte aktiviteter, og dermed nedsætte de forventede udgifter. 

 

Ændringerne til budget 2021 blev indstillet til bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen havde enkelte spørgsmål hertil samt 
ytrede ønske om at blive holdt løbende opdaterede, og godkendte herefter budgettet. 

 

7.  
Foreløbigt resultat for 
regnskabet 2020 

 

Orientering 

 

Administrationen har udarbejdet årsrapport for 2020, som udviser et underskud på tdkk 12, som dækkes af et tilskud fra 
DIF’s initiativpulje. 

 

Bestyrelsen takkede for orienteringen.   

 

8.  
DRF’s anti-
mobningspolitik 

 

Beslutning 

 

I forlængelse af sager behandlet i disciplinærudvalget, samt drøftelser i forbindelse med med udarbejdelse af DRF’s Fælles 
Bestemmelser for 2021, har formand for DRF’s disciplinærudvalg anbefalet administrationen at udarbejde en anti-
mobningspolitik for DRF.   

 

DRF’s anti-mobningspolitik er særligt rettet mod ridesportens børn og unge, både på klubplan og nationalt-/landsholdsplan, 
med det formål at medvirke til at skabe et trygt og sikkert miljø.  

 

DRF’s anti-mobningspolitik har til formål at hjælpe klubberne til at gøre regler og forventninger til medlemmernes adfærd 
klare og tydelige. Men en politik løser ikke problemer – det gør handlinger. Derfor vil DRF’s konsulentteam hjælpe 
klubberne med at sætte trivsel og adfærd på dagsordenen i klubberne, samt understøtte klubberne med at ændre 
dysfunktionelle kulturer mv.  

 

Administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende DRF’s anti-mobningspolitik. Bestyrelsen havde enkelte 
kommentarer, men var overordnet set meget tilfredse med dokumentet og godkendte derfor indstillingen.  

 

 

9.  
Opdaterede 
retningslinjer for etisk 

 

Beslutning 

 
I forbindelse med arbejdsgruppens udarbejdelse af DRF´s Fælles Bestemmelser 2021 og den nye samlede struktur for 
”DRF´s Sportsreglement” indstillede administrationen til bestyrelsen at godkende en mindre justering/opdatering af 
”retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af heste til ridesport”. 
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korrekt anvendelse af 
heste til ridesport 

 
Retningslinjerne skal læses som et selvstændigt tillæg til DRF´s Fælles Bestemmelser. 
  
De tidligere retningslinjer var ikke strømlinet med Fælles Bestemmelser 2021, hvilket f.eks. vedrører ansvaret for hesten, 
samt hestens sygdom og præstation. Disse ting var præciseret i administrationens forslag til opdaterede retningslinjer, 
således at alle reglementer og dertil hørende tillæg stemmer overens. 
 
Bestyrelsen havde enkelte kommentarer, som vil blive rettet til, og herefter blev indstillingen godkendt. Retningslinjerne kan 
nu findes på rideforbund.dk.  
 

10.  
Kommissorium for 
arbejdsgruppe nedsat 
med det formål at 
udarbejde forslag til ny 
decentral politisk 
organisationsstruktur i 
DRF 

 

Beslutning 

 
Administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende kommissoriet for den arbejdsgruppe, der skal udarbejde et oplæg til 
en ny politisk organisationsstruktur i DRF - med særligt fokus på det decentrale niveau.  
 
Kommissoriet beskriver, at arbejdsgruppen skal forholde sig til følgende:   
 

• Den nuværende forretningsorden for distrikterne, og vurdere hvorledes disse opgaver skal løses i en ny politisk 
organisationsstruktur 

• Distrikternes nuværende mulighed for at opkræve kontingent, og vurdere hvilken sammenhæng denne omsætning 
kan have i en ny struktur 

• Hvordan klubberne sikres mulighed for løbende dialog med forbundets ledelse og administration 

• Hvorledes implementeringen af en ny struktur bør håndteres 
 
Bestyrelsen havde enkelte kommentarer, som administrationen nu indarbejder, men kommissoriet blev godkendt, og 
arbejdet kan nu igangsættes. Fra bestyrelsen blev det besluttet, at Tina Callesen indgår i arbejdsgruppen. 

 

11.  
Repræsentantskabsmø
de 2021  
 

 

Orientering/Besl
utning 

 

Repræsentantskabsmødet 2021:  

 

1. Administrationen bad bestyrelsen om at beslutte, hvorvidt repræsentantskabsmødet i 2021 skal afvikles fysisk 
eller online under de nuværende omstændigheder (COVID-19). Bestyrelsen besluttede at lade mødet afvikle 
online. 

2. Bestyrelsen gennemgik de indkomne forslag fra klubberne. Disse inkluderede kandidater til bestyrelsen. 

3. Bestyrelsen diskuterede desuden sit forslag om en ændring af formålsbeskrivelsen i DRF’s vedtægter, som vil 
blive fremlagt på repræsentantskabsmødet.  
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Repræsentantskabsmøde 2022: 

• Bestyrelsen lade sig foreløbigt fast på 2. april 2022 og bad administrationen om at påbegynde den indledende 
planlægning.  

 

12.   
VM 2022 hospitality- og 
repræsentationsprogra
m  
 

 

Beslutning 

 

I forbindelse med VM 2022 i Herning planlægges der en række forskellige aktiviteter inden for hospitality og 
repræsentation. Formålet med forbundets hospitality- og repræsentationsaktiviteter er primært at pleje og fastholde 
eksisterende relationer og forbindelser – både nationalt og internationalt – og sekundært introducere potentielle nye 
samarbejdspartnere for ridesportens forunderlige verden på øverste hylde. Som udgangspunkt tegnes forbundets officielle 
repræsentation under VM af forbundets formand og direktør. 

 

Administrationen forelagde planen/rammen, som dækker over både bestyrelse, udvalg, administration samt sponsorer og 
samarbejdspartnere, for bestyrelsen, som godkendte den.  

 

13.   
Bestyrelsens deltagelse 
i sportsudvalgsmøder 

 

Beslutning 

 

På Sportsudvalgets møde i september måned bliver reglementsrettelser og procedure herfor gennemgået, og i den 
forbindelse vil det være værdifuldt, at et medlem fra DRF´s bestyrelse deltager. Dels for at give input og sparring til Fælles 
bestemmelser og de disciplinspecifikke reglementer, og dels for at få indblik i udvalgets problemstillinger. 

 

Derfor foreslog administrationen, at et medlem af DRF´s bestyrelse med interesse og indsigt i reglementer, deltager i 
Sportsudvalgets møde i september måned. 

 

Bestyrelsen godkendte forslaget og besluttede, at valget af bestyrelsesmedlem vil blive truffet efter 
repræsentantskabsmødet, når bestyrelsen har konstitueret sig endeligt.   

 

14.  

Henvendelser til 
Bestyrelsen 

 
 

 

Beslutning 

 

Bestyrelsen havde modtaget følgende henvendelser, som blev drøftet på mødet: 

1. Henvendelse vedr. ponyrytteres alder 

2. Henvendelse ang. mulighed for stævneafvikling på højeste nationale niveau 

3. Ønske om dispensation til at ride internationalt pga. manglende tilstrækkelig rytterkategorisering 

4. Henvendelse fra Sport Event Denmark vedr. fremtidige events og kongresser 
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Evt.  

  

 

 
 
 


