
 

Bestyrelsesmøde den 16. marts 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 
Julie Servé Regtved (JSR), Kommunikationschef  
 
 
 

 

Referat 
 

Pk
t. 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 referatet fra sidste bestyrelsesmøde. Dette gøres i stedet ved næste 
bestyrelsesmøde den 16. april.  

 

2. Administrationens 
orienteringer til bestyrelsen 

Orientering  
Administrationens orienteringer til bestyrelsen: 
 

1. Status på Corona 
2. Status på situationen vedr. herpesvirus 
3. Status på økonomi 
4. Status på disciplinærsager 

 

3. Nyt fra formand og 
næstformand 

Orientering  

Formand Ulf Helgstrand orienterede om: 

• Hestevelfærdsforum: Naturnationalparker 

• EEF: Virus – nedlukning i Europa 

• Formandsmøde DIF 
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Næstformand Jakob Blicher Ravnsbo orienterede om: 

• DISU-møde den 7. marts – læs mere under punkt 5.  

4.  Administrationens 
bestyrelsesrapport 

Orientering  
Rideklubber 

Optagelse af klubber: 

Vilhelmsdal Sportsrideklub (distrikt 5) har haft optagelsesbesøg. Der var nogle bemærkninger til klubbens vedtægter. 
Disse rettes til, og der sendes ansøgning til godkendelse i Distrikt 5. 

 

Der har den sidste måned være flere henvendelser fra steder, som ønsker at blive optaget i DRF. De har alle fået 
rådgivning og sparring. De skal alle afholde stiftende generalforsamling, og vil herefter fremsende ansøgning om 
optagelse. 
 

Klubrådgivning: 

Der er pt. meget aktivitet i rådgivning til klubber. Dette spænder over bl.a. generalforsamlinger, interne stridigheder, 
medlemstal og vedtægtsændringer.   

 

Klubber til optagelse på repræsentantskabsmødet 2021: 

• Vipperød Sportsrideklub (distrikt 4) 

• Nørre Farup Rideklub (distrikt 9) 

• Tarm og Omegns Rideklub (distrikt 11/13) 

• Vestbyens Rideklub (distrikt 14) 

 

Status på medlemstal: 

Alle DRF-klubber har indberettet. (dog med undtagelse af udmeldte klubber). Medlemstal gennemgås med DIF den 25. 
marts 2021. Hvorefter de er klar til DRF’s repræsentantskabsmøde. 

 

Sikkerhedskursus: 

DRF har i samarbejde med Egolibris produceret et Sikkerhedskursus online. Kurset ligger nu klar på forbundets 
hjemmeside. 

 

Elevskoler 

DRF Elevskole Cup: 
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DRF Elevskole Cup er som tidligere nævnt overgået til Elevskoleudvalget. Information om tilmelding til cuppen er 
udsendt til alle rideklubber, men da alle klubber har været lukket ned, og der dermed ikke har været rideskoleaktivitet, 
er de noget tilbageholdende med at tilmelde sig. Pt. kan vi desværre ikke oplyse, hvornår cuppen kan går gang, men 
trods dette har 36 klubber tilmeldt sig og flere er på vej. 

 

DRF Elevskoleudvalg: 

Udvalget afholder møde onsdag den 10. marts, hvor DRF’s hjælpetrænerkursus samt DRF Elevskole Cup er på 
dagsordenen.  DRF’s hjælpetrænerkursus er et led i DRF Elevskolecertificeringsordning. Klubber, der ønsker at opnå 
certificering i Elevskole, skal have mulighed for at tage dette kursus.  

 

Uddannelseshuset 

De nye Ryttermærker: 

Vi oplever, at der er en positiv indstilling til projektet hos de klubber, vi har været i dialog med. Der er booket besøg hos 
fire klubber, og dertil er vi i dialog med otte klubber om dato for besøg i foråret. Samlet set har vi været i kontakt med 
ca. 38 klubber, indledningsvis per mail med kort information om de nye ryttermærker og herefter via telefonisk kontakt. 
De resterende klubber vil enten gerne vente, oftest pga. Corona, og ellers er de på nuværende tidspunkt ikke 
interesserede i projektet.  

Vi er i dialog med en samarbejdspartner ift. at udvikle de tre digitale ryttermærkeprøver. Alt materialet er klargjort til 
Ryttermærkeprøve 1 og 2. Materialet til Ryttermærkeprøve 3 vil være færdigt i uge 10.  

 

Træner 1 kursus med e-learning: 

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

 

Træner 2 DIF-del: 

Der er pt. ikke offentliggjort datoer. 

 

Certificeringer 

Certificering Vol. 2: 

Trods COVID-19, er der nu for alvor sat gang i certificering vol. 2. Der er indgået certificeringsaftaler og har været 
afholdt møder med flg.:  

• Vestbyens Rideklub 

• Hjallerup Rideklub 

• Sportsrideklubben  

• Vestegnens Rideklub 
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Derudover er der pt. dialog med 19 andre klubber, som enten har aftalt møder eller har bedt om yderligere information.  

 

Ridelærer, rideinstruktør og berider 

2. års og 4. års skoleophold: 

2.års 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 besluttet at udskyde dette ophold. Skoleopholdet er planlagt 
(bekræftet med Vilhelmsborg) til at blive afholdt i perioden den 10. maj til 11. juni 2021. Alle elever, læremestre og 
elevansvarlige har fået information tilsendt. 4. års skoleophold vil pt. stadig blive afholdt i perioden den 12. april til 7. 
maj 2021. 

 

Optagelse og eksamen: 

Optagelse til Ridelæreruddannelsen vil forsat blive afholdt den 9. juli 2021. Eksamen for årgang 2015, 2017 og 2019 vil 
fortsat blive afholdt den 15.-16. juni 2021. 

 

Fremtidens berideruddannelse: 

Der har været afholdt møde med lærergruppen den 23. februar 2021, som alle har tilkendegivet, at de ønsker at være 
en del at den nye uddannelsesform. Alle ønsker at få indsigt i, hvad de forskellige AU-moduler indeholder. Konsulent 
Lars Fridberg fremsender studieordning, eksamensform m.m. for akademiuddannelsen. Alle DRF-fag er pt. i gang med 
at blive opdateret, således de er ajour.  
 

Konkurrencer 

Stævnearrangørerne er ivrige for at få nye og flere terminer tildelt. Vi er dog lidt forbeholdne med at tildele nye terminer, 
indtil vi ved, om de arrangører, der allerede har aflyst (B)stævner, har mod på at afholde et stævne senere på året. 
Arrangørerne har fået tilsendt mail og har ansøgningsfrist d. 7/3-21. Derefter kigger vi på stævnekalenderne i 
samarbejde med disciplinudvalgene 

 

Der har d. 27/2-21 været afholdt Young Rider møde i Distance via Teams med 10 deltagere – stor succes og god 
opbakning til nyt inkluderende koncept. 

 

Der afholdes kursus for A, A+, O dommere – online via eDressage – pt. 34 tilmeldte. Repræsentanter fra 
administrationen deltager også for at få en fornemmelse af kursuskvaliteten. 

 

Det er lykkedes at finde en ny sponsor til den populære pony-springturnering, som tidligere blev sponsoreret af Nord-
Vest Box. Mustang Trailers overtager sponsoratet.   
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Landshold og talentudvikling 

OL Tokyo: 

Der arbejdes stadig videre med OL forberedelserne, og der er løbende deadline på rigtig mange oplysninger til DIF. Vi 
har stadig ekvipager (i alle 3 discipliner), som mangler en individuel kvalifikation. Deadline er 21/6. 

 

Øvrige aktiviteter i bruttogrupperne: 

Der er kørt Teams-møder i alle grupper i alle discipliner, hvor vi har informeret om de nuværende planer og givet både 
ryttere, forældre og trænere mulighed for at byde ind med frustrationer, gode råd og oplevelser i en svær tid. Der er kørt 
træningssamlinger for senior grupperne, som er undtaget fra forsamlingsforbuddet. 

 

DRF SpringDanmark Talent: 

Sponsoratet er på plads, og programmet er gået i gang. Vi har modtaget rigtig mange ansøgninger, som vi behandler 
og udvælger iblandt kort efter den 8. marts, hvor der er deadline. 

 

Distrikter 

DISU-møde afholdt d. 7/3-21 via Teams. Læs mere i punkt 5.  

 

Breddeaktiviteter 

Kæpheste Cup og kæphest som klubaktivitet: 

Fra årets start har der været interesse for at afholde kæpheste cup i flere rideklubber. Flere kæphestestævner er 
oprettet på DRF Go, og først kvalifikation afvikles ultimo marts. 

Udviklingen af kæphest som klubaktivitet er integreret som en aktiv del af DRF’s administrations handlingsplan for 
udviklingsprojekternes implementering i rideklubberne. Fra primo marts begynder vi igen i administrationen at besøge 
klubber i forbindelse med implementering af projekter, og her spiller kæphest som klubaktivitet en stor rolle, da tiltaget 
kan være gavnligt for klubberne i slipstrømmen af corona, som et middel til at gøre rideklubben/elevskolen mere 
attraktiv. Vi vil hjælpe klubberne med at bruge kæphesteridning som rekruttering og fastholdelse af de helt unge 
medlemmer. 

 

DRF ForhindringsCup for voksne: 

I administrationen har vi fra januar 2021 taget kontakt til udvalgte klubber og forhørt os om interessen for at afvikle 
forhindringscup for voksne. Interessen har generelt været stor, og der er flere klubber der, også uden opfordring fra 
administrationen eller udvalg, planlægger at afvikle kvalifikationer i cuppen. Første kvalifikation afvikles ultimo marts. 
For at give cuppen den bedst mulige start, vil der blive prioriteret kommunikative ressourcer på at udbrede budskabet 
omkring cuppen via sociale medier. 
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Information og kommunikation 

Repræsentantskabsmøde 2021: 

Invitationen er sendt ud pr. 1. marts, og relevant information er lagt på rideforbund i samme ombæring. Efterfølgende er 
årsberetningen for 2020 færdiggjort og vil blive offentliggjort den 17. marts på rideforbund.dk. Igen i år er bestyrelsen og 
administrationens beretning skriftlig, mens udvalgene igen har lavet små videoer, som vi både kan bruge i beretningen 
og på hjemmeside + sociale medier. 17. marts udsender vi tilmeldingslink + yderligere information omkring dagens 
forløb, nu hvor mødet er online.  

 

Udbrud af Herpesvirus-1: 

Som følge af det voldsomme udbrud af aggressiv herpesvirus-1 i Valencia har vi naturligt fået mange spørgsmål 
omkring håndtering, karantæne, vaccination osv. Derfor har vi oprettet et afsnit på hjemmesiden til information om 
situationen. Derudover planlægger vi to Teams-møder i uge 11, hvor folk kan deltage og stille spørgsmål til hhv. Kimi 
Nielsen og Mette Uldahl. På den måde håber vi på at kunne få lidt mere ro på situationen samt få aflivet nogle af de 
myter og rygter, der naturligt nok opstår.  

 

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. 

 

Samarbejde med DIF og de øvrige specialforbund: 

Den seneste måneds tid er samarbejdet med DIF og de øvrige specialforbund ang. COVID-19-kommunikationen blevet 
styrket væsentligt. Det er yderst positivt, da det giver os muligheder for at tale ind i de samme emner/budskaber. 
Sammen med håndbold og svømning har vi desuden udsendt en pressemeddelelse med budskabet om at få åbnet al 
idræt pga. stigende mistrivsel hos især børn og unge samt faldende medlemstal. Vi fortsætter med at byde ind, hvor det 
giver mening rent kommunikativt – med DIF i loopet.  

  

Økonomisk politik 

Årsrapport og revisionsprotokollat 2020 er revideret og er rundsendt til underskrift i bestyrelsen via Penneo. Der er ikke 
ændringer til årsrapporten i forhold til, hvad er blev forelagt på bestyrelsesmødet den 9. februar 2021. 
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I uge 7/2021 er der opkrævet basiskontingent – dkk 5.000 – i alle klubber under DRF. Opkrævningen har forfald den 15. 
marts 2021. 

 

IT: 

Opgraderingen af idræts- og økonomisystemet kører efter planen, og der testes både sammen med vores it-udviklere 
og alene. Efter planen går vi live den 26. april 2021. 

 

5.  Nyt fra distrikterne 

 

Orientering Jakob Blicher Ravnsbo orienterede om følgende: 

 

• Opfølgning på DISU-møde den 7. marts 2021 

o Medlemmer til arbejdsgruppe: 

Helle Juul, Helle Madsen og Inge Overbye er valgt som distriktsrepræsentanter til den arbejdsgruppe, 
der skal kigge på en evt. revidering af DRF’s politiske organisationsstruktur.  

o Drøftelse af kontingentstruktur: 

Drøftelsen fortsættes på næste møde 

 

6. Indstilling til Årets Klub Godkendelse/be
slutning 

Administrationen har ved deadline pr. 31. december 2020, modtaget 5 indstillinger til Årets Klub. 

• Stutsborg Rideklub (D2) 

• Odsherred Rideklub (D4) 

• Nordøstsjællands Rideklub (D2) 

• Frederiksværk Rideklub (D2) 

• Stevns Rideklub (D5) 

 

Administrationen mener, at alle indstillinger opfylder ovenstående kriterier og indstillede til bestyrelsen at udvælge Årets 
Klub 2020 blandt de indkomne ansøgninger. Bestyrelsen havde på forhånd læst indstillingerne igennem og drøftede på 
denne baggrund, hvilken klub, der skal tildeles prisen. Bestyrelsen kom til enighed, og administrationen sørger for det 
videre forløb. Vinderen bliver offentliggjort på årets online Repræsentantskabsmøde den 17. april.  

 

7. Godkendelse af DIF-
strategiaftale 2022-2025 

Godkendelse Administrationen arbejder frem mod 1. maj 2021 på at konkretisere resultatmål og delmål, hovedindsatser samt 
procesmål, som skal indgå i beskrivelsen af de enkelte spor i aftalen. De enkelte spor vil blive præsenteret for 
bestyrelsen på mødet 16. april 2021 med henblik på evt. sidste tilretninger/justeringer frem mod deadline for aflevering 
af den samlede strategiaftale 1. maj 2021.  
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På mødet indstillede administrationen til bestyrelsen at godkende fokusområderne i de 4 spor: 

• Spor 1 - Ridesportens elevskoler 

• Spor 2 - Stærkere klubber 

• Spor 3 - Ridesportens adgang til naturen – samarbejde med DI 

• Spor 4 - DRF’s samarbejde med Team Danmark 

 

Administrationen indstillede ligeledes til bestyrelsen at godkende den samlede økonomi (pr. år) for hvert enkelt af de 
fire spor i strategiaftalen. Bestyrelsen godkendte både indhold og budget og takkede for et godt stykke arbejde.  

 

8. Uddeling af DRF’s ærestegn Beslutning Corona-situationen har som bekendt medført, at repræsentantskabsmøderne i 2020 og 2021 er blevet gennemført som 
online-møder, hvilket har betydet at der ikke er blevet uddelt ærestegn. Det er naturligvis uhensigtsmæssigt i og med 
der med tildeling af ærestegn medfølger en stor grad af anerkendelse og opmærksomhed. Administrationen indstillede 
derfor til bestyrelsen at godkende en konkret plan for uddeling af ærestegn for 2020 og 2021. DRF’s 
kommunikationsafdeling vil sørge for at lave omtale af uddelingen og modtagerne hver især.  
 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. Detaljerne omkring overrækkelsen vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.  

 

9. Sag om uberettiget 
godkendelse af 
stævnetermin og 
propositioner  

Drøftelse Administrationen præsenterede bestyrelsen for en nylig sag om uberettiget godkendelse af stævnetermin og 
propositioner for at vurdere, om sagen skal indberettes for disciplinærudvalget. Bestyrelsen drøftede sagen og 
besluttede ikke at bringe den videre. Dog var bestyrelsen enige om, at en sag som denne ikke må danne præcedens 
fremadrettet, og derfor vil eksemplet blive drøftet på næste DISU-møde. 
 

10. Status – 
repræsentantskabsmødet 
2021 

Orientering Administrationen gav en grundig mundtlig status på afvikling af årets Repræsentantskabsmøde, som pga. COVID-19 
afholdes online. Læs mere om mødet her. 

11. Godkendelse af årsrapport 
og revisionsprotokollat for 
2020 
 

Godkendelse Årsrapport og revisionsprotokollat for 2020 blev fremsendt til bestyrelsen inden mødet, og administrationen indstillede til 
godkendelse af bestyrelsen. Bestyrelsen havde enkelte spørgsmål, der blev besvaret af administrationen, og herefter 
godkendte bestyrelsen begge dokumenter.  

 

https://rideforbund.dk/drf/om-drf/repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8der/repr%C3%A6sentantskabsm%C3%B8de-2021/%C3%A5rets-klub
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12.  Henvendelser til 
Bestyrelsen 

 

 

 

 

13.   
Evt. 

 

 

 

Bestyrelsen gjorde administrationen opmærksom på proceduren for opslag af ledige stillinger i administrationen, 
herunder både lønnede og ulønnede. Administrationen tog inputtet ad notam.  

 
 
Næste møde: 16. april 2021 
 
 


