
 
Bestyrelsesmøde den 7. juni 2021 i Kolding 
 
Tilstede (virtuelt) 
Ulf Helgstrand (UH), formand 
Jakob Ravnsbo (JR), næstformand  
Jørgen Mertz (JM) 
Tina Callesen (TC) 
Thomas Vogt Hansen (TV) 
Ditte Bach Sørensen (DS) 
Ulla Tørnæs (UL) 
Jakob Schou (JS), 1. suppleant 
Lis Mølholm Juul (LJ), 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 
 

Pkt. Emne 

Beslutning / 

orientering Referat 

1. Referat fra sidste 
møde til underskrift 

Beslutning Det interne arbejdspapir fra det seneste bestyrelsesmøde blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  

 

2. Administrationens 
orienteringer til 
bestyrelsen 

Orientering  
Administrationens orienteringer til bestyrelsen 

• Opfølgning siden sidst, nye tiltag mv.: 
o Status på Corona 
o Status på økonomi 
o Ansøgning til DIF’s initiativpulje 
o Status på DRF/DIF-strategiaftale 
o Status på samarbejde med udvalg 

 

3. Nyt fra formand og 
næstformand 

Orientering Formand Ulf Helgstrand orienterede om følgende: 

 

• Møde Stutsborg rideklub 

• EEF Longines Nations cup - Strategi 2026 
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• FEI Arbejdsgruppe Nation Cup dressur 

• Valgdebat DIF 

• DM i dressur 

• FEI Sportsforum 

 

Næstformand Jakob Blicher Ravnsbo orienterede om følgende: 

 

• Orientering om sagen i HDR 

 

4.  Administrationens 
bestyrelsesrapport 

Orientering  

Rideklubber 

Udmeldte klubber: 

• Vejen Rideklub 

• Rideklubben Epona 

• Nørre Farup Rideklub 

 

Optagelse af klubber: 

• Vilhelmsdal Sportsrideklub (optaget i DRF) 

• Rideklub Stald Hesselbjerg (indstilling til godkendelse) 

• Sportsrideklubben Stald SPIR (indstilling til godkendelse) 

• Sjølund Rideklub (administrativ behandling) 

• Maglebjerg Sportsrideklub (administrativ behandling) 
 

Klubrådgivning: 

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

 

Status på medlemstal: 

Medlemstal bliver indlæst i økonomisystemet den 7. juni 2021 og herefter udsendes der medlemskontingentopkrævning til alle 
klubber. 

 

Elevskoler 
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DRF Elevskole Cup: 

Cuppen har været udskudt grundet forsamlingsforbuddet/COVID. Den går i gang pr. 1. juni 2021. Der er tilmeldt 30 hold/klubber.  

Turneringsplanen er flg.:  

1. runde: Afvikles fra den 1. juni til 15. august 2021 

2. runde: Afvikles fra den 15. august til 17. oktober 2021 

Finalen: Afvikles i uge 43 eller 44 

 
Alle klubber/hold er blevet inddelt i puljer fordelt på de 3 landsdele (ØST, SYD, NORD). Der vil være 2 runder, således kommer 
kabalen til at gå op med 2 hold fra hver landsdel til finalen.  

 

DRF Elevskoleudvalg: 

DRF’s hjælpetrænerkursus, som er et led i DRF Elevskolecertificeringsordning, er under udarbejdelse i udvalget og 
administrationen. 

 

DRF Akademi / Uddannelseshuset 

De nye Ryttermærker: 

Vi har i april og maj måned været på 13 klubbesøg, hvor vi har informeret/vejledt klubberne i ryttermærker samt en integrering af 
disse i elevskolen. Tilmed har vi undervist i ryttermærkerne til berideruddannelsens 2. årselever og deltaget i Distriktrådsmøde i 
distrikt 8. Derudover har vi afholdt 4 opfølgningsmøder, hvor vi har hørt, hvordan det går med klubberne samt vejledt klubberne, 
hvis de har haft spørgsmål eller udfordringer med ryttermærkerne.  
 
Ryttermærkeprøverne er blevet forsinket grundet IT-systemets opgradering, og vi afventer at få prøverne til test, så vi derefter kan 
få dem lanceret på hjemmesiden hurtigst muligt.  

 

Træner 1 kursus er med e-learning: 

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

 

Træner 2 DIF-del: 

Efteråret 2021. 

 
Ridepædagog-kursus:  

Næste Ridepædagog kursus afvikles lørdag d. 4. december - onsdag d. 8. december 2021.  

 

Certificeringer 
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Nedenstående klubber er pt. certificeret efter den nye ordning: 

• Vestbyens Rideklub 

• Egene Rideklub 

• Stutsborg Rideklub 

• Uggerhalne Sportsrideklub 

• Hjallerup Rideklub 

• Holte Rideklub 

• Næstved Sportsrideklub 

• Rideklubben Ansager 

• Sakskøbing Rideklub 

• Vejle Rideklub 

• Himmelev Rideklub 

• Skanderborg, Hylke Og Omegns Rideforening 

 

Følgende klubber er i gang med certificeringsprocessen:   

• Roskilde Rideklub 

• Hvidovre-Avedøre Rideklub  

• Vestegnens Rideklub 

• Sportsrideklubben 

• Ebeltoft Rideklub 

• Djursland Rideklub 

• Skive Rideklub 

 

Ridelærer, rideinstruktør og berider 

2. års og 4. års skoleophold: (Afholdes samtidig): 

• 2.års skoleophold for ridelæreeleverne (årgang 2019 og 2020) afholdes i perioden den 10. maj til 11. juni 2021.  

• 4. års skoleophold for rideinstruktøreleverne (årgang 2017) afholdes i perioden den 10. maj til 4. juni 2021  

 

Optagelse og eksamen: 

• Optagelse til Ridelæreruddannelse vil forsat blive afholdt den 9. juli 2021.  

• Eksamen for Årgang 2015, 2017 & 2019 bliver afholdt den 14.-15. juni 2021. 
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Fremtidens berideruddannelse: 

Alle DRF-fag er pt. i gang med at blive opdateret, således de er ajour. Der bliver løbende afholdt møder med lærerne. 

Afventer godkendelse fra DRIF af den nye uddannelsesstruktur. 

 

Konkurrence 

Stævnerne er kommet godt i gang, og vi oplever virkelig stor efterspørgsel. Flere nye stævnearrangører har mod på især endags 
B-stævner, og de er afholdt med stor succes. 

 

1.kvalifiktion af ECCO Cup er afviklet i Kolding, og vi har fået gang i den ”nye” MustangCup i springning (tidligere Nordvestbox) 

 

DM i dressur (inkl. para og U25) er afviklet hos Equitour. Det var sidste år jf. kontrakten, og mesterskabet skal i løbet af sommeren 
i udbud.  

 

VM-holdturnering er skudt i gang d. 1/6-21 og vi har allerede en del hold samt stævnedatoer på plads. 

 
Kurser: 

Der blev afviklet online dommerkursus for dressurdommerne (C, B og B+) d. 31/5 med pæn tilslutning, og vi har således i de 
sidste 2 måneder nået igennem alle niveauer i dressur online. 

 

Stildommerkursus i springning er aflyst pga. alt for få tilmeldte – vi forsøger igen til september. 

 

C-aspirant 1 kursus er rykket fra april til september pga. Corona. 

 

TD basiskursus afvikles til oktober. 

 

Landshold og talentudvikling (dressur, spring og military) 

EHV-1 situationen: 

Alle de heste der var ”låste” i FEI-systemet, er nu igen ”raskmeldte” og kan starte FEI stævner. Der er indsendt negative EHV-
tests på alle samt dyrlæge erklæringer fra alle karantænestalde. FEI har fastholdt EHV-forholdsregler og restriktioner efter 31/5 
med nogle ganske få ophævelser. Dette er meldt ud til ryttere og landstrænere. 

 

OL-forberedelser: 

Der er stadig fuld gang i OL-forberedelserne, og der arbejdes på højtryk for at opfylde alle de krav der stilles fra arrangørens side. 
Alle potentielle ryttere, grooms og team officials er blevet tilbudt OVID-19-vaccine. Alle heste er inde i forberedelsesprogrammet 
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med karantæne papirer, blodprøver etc. Der køres pt. forberedelsesdokumenter for i alt 56 personer, ryttere, grooms, team 
officials og hesteejere. 

 

Nordiske Mesterskaber i Finland 29/6 – 5/7: 

Det er endelig besluttet at mesterskaberne gennemføres i Ypäjä, Finland. Vi er i fuld gang med forberedelserne og der er allerede 
udtaget nogle hold. 

 

Internationale stævner: 

Der er fuld gang i de internationale stævner, og vi har hver weekend ryttere til start rundt omkring i Europa. Der er stadig mange 
Covid-19 og EHV-1 restriktioner- og forberedelser, hvilket giver ekstra stort pres på elite-afdelingen i form af spørgsmål og 
ekspedition af Covid- og EHV-dokumenter. Generelt set gør vore ryttere det rigtig godt ved de internationale stævner, og der kan 
næsten hver weekend rapporteres om rigtig flotte resultater både individuelt og i Nations Cup-klasser. 

 

Breddeaktiviteter 

Kæpheste Cup og kæphest som klubaktivitet: 

Fra årets start har der været interesse for at afholde kæpheste cup i flere rideklubber. Der ligger i gennemsnit 2-3 kæpheste 
stævner om måneden, og fornemmelsen er, at dette antal er støt stigende. Udviklingen af kæphest som klubaktivitet er integreret 
som en aktiv del af DRF’s administrations handlingsplan for udviklingsprojekternes implementering i rideklubberne. Siden april 
2021 har administrationen hjulpet flere klubber i gang med kæphest som klubaktivitet, og der kommer løbende henvendelser fra 
klubberne omkring hjælp og sparring til igangsætning. Flere klubber ser en mulighed i at integrere kæphesteaktiviteter i 
rideklubben som en del af genrekutteringsarbejdet efter corona. 

 

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. DRF’s VM-holdturnering hjælper meget på at få denne cup ud at leve, da 
forhindringsbanen er en del af denne cup. 

 

Projekt rekruttering og genaktivering af voksne til ridesport: 

Projektet er for alvor skudt i gang igen efter corona. Klubberne er interesserede i at udvikle og igangsætte aktiviteter målrettet 
voksne. Vi har typisk mellem 2-3 klubbesøg om måneden, hvor fokus er at kickstarte et forløb for voksne. Mange klubber ser store 
muligheder i at udvikle aktiviteter der er målrettet forældre til børn, der rider i klubben. I løbet af efteråret 2021 vil projektet gå ind i 
en fase, hvor vi fokuserer mere på aktivitet blandt voksne, der rider, men ikke er organiseret i en rideklub, samt voksne der ikke 
har tilknytning til en rideklub gennem deres børn. I løbet af 2021 vil projektets ressourcer også blive fokuseret på at skabe 
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samarbejde mellem forskellige rideklubber i det samme lokalområde. Gennem et samarbejde håber vi, at rideklubberne vil kunne 
bruge hinandens ressourcer på en god og konstruktiv måde til at skabe meraktivitet for voksne. 

 

Information og kommunikation 

COVID-19: 

Vi bruger fortsat en del ressourcer på at opdatere vores Q&A, når der er nye udmeldinger fra myndighederne, eller når der er 
gengangere blandt de spørgsmål, vi får ind. Vi får ikke længere så mange eller kraftige reaktioner, når vi opdaterer dokumentet, 
hvilket vidner om, at folk efterhåndende har vænnet sig mere til restriktionerne og/eller har lært at håndtere dem bedre. Derudover 
er det nu tilladt for alle at ride undervisning indendørs, og der kan afvikles stævner med hele tre forskellige modeller, så det gør 
hele situationen lettere for alle parter at acceptere og håndtere.   

 

Status på #aktivesammeniridesporten – en del af kampagnen #oppåhesten: 

Den 13. maj var vi #aktivesammeniridesporten, og vi indsamlede i alt 300.000 til klubberne. Som bekendt kan der i år søges støtte 
til aktiviteter/tiltag/investeringer, som kan hjælpe klubberne med at rekruttere/genrekruttere medlemmer på bagkant af corona-
nedlukningerne. Kampagnen en del af en større kampagne, som skal hjælpe klubberne til at rekruttere medlemmer i den 
kommende tid, og kampagnen vil løbe resten af året med forskellige fokusområder på forskellige tidspunkter. Vi vil både appellere 
til elevskolerytterne, til stævnerytterne, til turrytterne og ’de voksne’. Planen er bl.a. at få produceret en kampagnevideo, som 
formidler følelser/stemning, der skal minde folk om, hvorfor ridesporten er så fantastisk, at de skal #oppåhesten igen, og denne 
skal så suppleres med/forbindes til de konkrete rekrutteringsaktiviteter, som DRF tilbyder (voksenmotionister, kæphest, etc.). 
Derudover vil vi samle en række tips og tricks til rekruttering og aktivering, ligesom vi vil lave et presse- og SoMe-kit samt invitere 
til onlinemøder, hvor klubberne kan få tips og tricks til, hvordan de når ud til folk via enten lokalmedier eller de sociale medier. Alt 
materiale vil blive gjort tilgængeligt på rideforbund.dk.  

 

Udstyrskontroller med turneringer/mesterskaber: 

I år vil der være udstyrskontroller ved følgende stævner: 

 

• 2. kval af ECCO Cup for pony hos Sundeved Rideklub den 4.-6. juni 

• Agria DRF-mesterskab i dressur for pony hos Hovgaard Rideklub den 26.-29. august 

 

Belært af sidste års reaktioner på de udstyrskontroller, vi udførte hos hhv. Ringsted, Hovgaard og Sportsrideklubben, ønsker vi at 
være langt mere proaktive og informative fremadrettet. Vi kommer til at lave nyheder op til begge stævner, hvor vi minder folk om, 
hvad der kigges efter, og hvordan det kommer til at foregå, så folk ved, hvad de går ind til. Vi ønsker desuden at være endnu mere 
proaktive ved at få folk til at tjekke deres heste hjemmefra, og derfor har vi optaget en video med Mette Uldahl, hvor hun viser og 
forklarer, hvordan hun foretager kontrol, hvad hun kigger efter, og hvordan folk selv (eller i samarbejde med daglig træner) kan 
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tjekke hesten hjemmefra. Vi vil desuden linke til den information, der ligger på vores hjemmeside, som vi lavede sidste år: 
https://rideforbund.dk/drf/hestevelf%C3%A6rd/mundhuleunders%C3%B8gelse     

 

På denne måde ønsker vi at skabe mere gennemsigtighed omkring og forståelse for kontrollerne.  

 

IT 

Vi gik live med vores opgraderede idræts- og økonomisystemet den 26. april 2021, og havde i de første 3 uger store udfordringer 
med de konverterede/manglende data. Vi har hele tiden været i tæt kontakt med vores it-udviklere, og får løbende løst de 
forskellige udfordringer, og forventer snarest at være i mål. 

 

5.  Nyt fra distrikterne 

 

Orientering  

Jakob Blicher Ravnsbo orienterede om følgende: 

 

• Orientering fra første arbejdsgruppemøde vedr. ny decentraliseret organisationsstruktur 

 

6. Administrationens 
opsamling på 
repræsentantskabs
møde 2021 

Drøftelse  

Repræsentantskabsmødet 2021 blev afviklet som et online møde faciliteret af AV Center, som varetog streaming af selve mødet 
samt afstemning- og valghandlingerne. Da det var første gang i rideforbundets historie, at et repræsentantskabsmøde blev afholdt 
som et online møde, er det naturligvis hensigtsmæssigt at drøfte bruger/deltager-oplevelsen og reflektere til fremtidig overvejelse. 

 

Administrationen bad bestyrelsen drøfte/reflektere over dette års repræsentantskabsmøde, samt forholde sig til møderne i 
fremtiden, herunder struktur og afviklingsform. 

 

Bestyrelsen var tilfredse med afviklingen i år men foretrækker at fortsætte med fysiske møder fremadrettet, så man ikke skal 
undvære den sociale del, hvor klubberne kan mødes og videndele.  

 

7. DRF’s ’advisory 
board’ 

Drøftelse  

I forlængelse af bestyrelsens drøftelse af administrationens oplæg på seneste bestyrelsesmøde, 16. april 2021, fulgte 
administrationens udkast til kommissorium for et fremtidigt DRF Advisory Board. 

 

Bestyrelsen drøftede oplægget og havde en række kommentarer og input, som administrationen efterfølgende vil indarbejde. Et 
nyt udkast til kommissorium vil blive forelagt bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.   

 

https://rideforbund.dk/drf/hestevelf%C3%A6rd/mundhuleunders%C3%B8gelse
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8. Præsentation af 
medlemstal på 
tværs af 
idrætsgrene 

Drøftelse  

På baggrund af drøftelser på bestyrelsens foregående møde havde administrationen forberedt en præsentation af medlemstal på 
tværs af udvalgte idrætsforbund under DIF. Formålet var at undersøge, om vi prioriterer vores ressourcer på de rette målgrupper, 
og om vi evt. kan finde inspiration til medlemsrekrutteringen- og fastholdelsen hos de andre forbund. Der blev sammenlignet med 
udviklingen i medlemstal hos hhv. håndbold, tennis, badminton, golf, sejlsport, svømning og atletik fra 2017 til 2020.  

 

Konklusionen blev, at DRF allerede nu er stærkere end de fleste andre forbund, vi sammenlignede med, når det kommer til 
medlemmer i de yngre aldersgrupper. Der ligger dog et stort uforløst potentiale hos de 60+ årige, og det matcher rigtig godt med, 
at vi har fokus på at udbrede og understøtte klubaktiviteter for især de voksne/modne ryttere.  

 

9. Optagelse af nye 
klubber 

Beslutning  
Administrationen indstillede til bestyrelsen at optage følgende klubber: 
 

- Rideklub Stald Hesselbjerg 
- Sportsrideklubben Stald SPIR 

 
Bestyrelsen godkendte begge klubber til foreløbig optagelse. Den endelige godkendelse forventes på Repræsentantskabsmødet i 
2022. Velkommen til DRF.  
 

10. Nyt kommissorium 
for breddeudvalget 

Beslutning  
Administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende et opdateret kommissorium for udvalget, og det gjorde bestyrelsen.  
 
Forud for indstillingen til bestyrelsen havde det opdaterede kommissorium været i høring i udvalget, som var meget positive over 
for det.  
 

11. DRF U25-
springmesterskab 

Beslutning  

Administrationen og Springudvalget (inkl. landstræner) har et ønske om at kunne udbyde et mesterskab for U25 rytterne i 
springning, da vi mener, det vil medvirke til at motivere og fastholde rytterne i aldersgruppen 22-25 år. 

 

Sammen med springudvalget indstillede administrationen derfor til bestyrelsen at godkende det nye U25-mesterskab, og samtidig 
tage stilling til, om mesterskabet skal afvikles første gang i 2021 eller først i 2022. 

 

Bestyrelsen godkendte mesterskabet og besluttede, at det skal gennemføres allerede nu i 2021 sammen med de øvrige 
mesterskaber ved DM i springning.  
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12.  Opdatering af 
bestyrelsens 
forretningsorden 

Beslutning  

Administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende en række ændringer i bestyrelsens forretningsorden, således rammerne 
afspejler praksis. Ændringerne omhandler: 

• Antal årlige møder 

• Tidsfrist for offentliggørelse af referat på rideforbund.dk 

• Formulering af retningslinjer for god ledelse  

• Oversigt over bestyrelsens sammensætning 

 

Bestyrelsen drøftede indstillingen og kom med input til administrationen, som efterfølgende vil blive ført ind i det endelige 
dokument. Herefter blev indstillingen godkendt.  

13.  Planlægning af 
bestyrelsesmøder 

Beslutning  

Bestyrelsesmøder resten af 2021: 

• 20. september  

• 21. oktober  

• 23. november  

 

14.  Ny O-dommer Beslutning  

Administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende Christine W. Pripp som O-dommer. Bestyrelsen godkendte indstillingen.   

 

15.  Henvendelser til 
bestyrelsen 

Drøftelse  

• Henvendelse vedr. ”U25 DM” 

 

Bestyrelsen behandlede henvendelsen og bad administrationen om at udfærdige et svar til afsenderen.  

 

16.  Evt.    

 
 


