
 

Bestyrelsesmøde den 16. april 2021 i Brøndby 
 
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 
Kimi Nielsen (KIN), Elitechef 
Marianne Hochheim, Administrationschef 
Julie Servé Regtved (JSR), Kommunikationschef  
 
 
 

 

Referat 
 

Pk
t. Emne 

Beslutning / 

orientering Referat 

1. Referat fra sidste 
møde til underskrift 

Beslutning Det interne arbejdspapir fra de sidste tre bestyrelsesmøder blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  

 

2. Administrationens 
orienteringer til 
bestyrelsen 

Orientering  
Administrationens orienteringer til bestyrelsen: 
 

1. Status på Corona 
2. Status på situationen vedr. herpesvirus 
3. Orientering om kampagnen #oppåhesten 
4. Status på økonomi 
5. Status på opgradering af økonomi- og administrationssystem til D365 
6. Status på disciplinærsager 

 

3. Nyt fra formand og 
næstformand 

Orientering  

Formand Ulf Helgstrand orienterede om: 

• EEF Nations Cup, spring 
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Næstformand Jakob Blicher Ravnsbo orienterede om: 

• Møde i styregruppen for VM 2022 
 

4.  Administrationens 
bestyrelsesrapport 

Orientering  
Rideklubber 

Udmeldte klubber: 

Pt. ingen.  

 

Optagelse af klubber: 

Rideklub Stald Hesselbjerg og Sjølund Rideklub er under administrativ behandling. 
  

Fusion af klubber: 

Pt. ingen. 
 
Klubrådgivning: 

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

 

Medlemstal status: 

Indberettet medlemstal er godkendt af DIF og opdateret i AX. 

  

Sikkerhedskursus: 

DRF’s sikkerhedskursus er blevet taget godt imod, og blevet implementeret på flere klubbers hjemmeside. Sikkerhedskurset kan 
tilgås på DRF’s hjemmeside: https://rideforbund.dk/rideklubber/klubdrift/sikkerhed    

 
Elevskoler 

DRF Elevskole Cup: 

DRF Elevskole Cup er pt. ikke sat i gang grundet COVID (forsamlingsforbuddet) Udvalget ønsker først at sætte cuppen i gang, når 
det er muligt at samles min. 100 personer.  

 

Der er blevet udarbejdet videoer af begge programmer, som rides i turneringen. Disse ridt vil blive sendt ud til alle tilmeldte 
klubber, så de får inspiration til, hvordan programmerne skal gennemrides. Derudover kan de nu findes på rideforbund.dk: 
https://rideforbund.dk/elevskole/elevskole-cup  

https://rideforbund.dk/rideklubber/klubdrift/sikkerhed
https://rideforbund.dk/elevskole/elevskole-cup


Side 3 af 10 

 

DRF Elevskoleudvalg: 

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

 

Uddannelseshuset 

De nye Ryttermærker: 

Vi har i marts måned været på tre klubbesøg, hvor vi har informeret om/vejledt klubberne i ryttermærker samt en integrering af 
dette i elevskolen. De tre klubber, hhv. Holte Rideklub, Brøndby Ny Rideklub og Roskilde Rideklub er alle positive over for 
ryttermærkerne og vil gå i gang med at planlægge undervisningsforløb i elevskolen. Der er aftalt, at vi vil holde et møde i april/maj 
måned hos de respektive klubber, hvor vi vil gøre status på klubbens situation samt hjælpe med den videre implementering.  

Vi lancerer de tre digitale ryttermærkeprøver på rideforbund.dk d. 26. april.  
 

Klubber med planlagt besøg i april mhp. implementering af ryttermærker: 

• Himmelev Rideklub 

• Rideklubben Møllen 

• Sønderborg Sportsrideklub 

• Tinglev Rideklub 

• Viborg Rideklub 

• Uggerhalne Sportsrideklub 

• Ravnkilde Rideklub 

• Sabro Rideklub 

• Ponyklubben i Haderslev 

 

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. 

 

Certificeringer 

Certificering Vol. 2: 
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Nedenstående er pt. certificeret efter den nye ordning:  

• Vestbyens Rideklub 

• Egene Rideklub 

• Stutsborg Rideklub 

• Uggerhalne Sportsrideklub 

• Hjallerup Rideklub 

 

Følgende klubber er i gang med den nye certificeringsordning: 

• Sportsrideklubben  

• Vestegnens Rideklub 

• Hvidovre-Avedøre Rideklub 

 
Ridelærer, rideinstruktør og berider 

Skoleophold: 

2.års skoleophold for ridelæreeleverne (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 er aflyst grundet herpesvirus. Det forventes at kunne afholde skoleopholdet i samme 
periode som 2. års skoleophold. Alle elever, læremestre/steder har fået besked om aflysningen.  

 

Optagelse og eksamen: 

Optagelse til Ridelæreruddannelse vil forsat blive afholdt den 9. juli 2021. Eksamen for Årgang 2015, 2017 & 2019 er rykket til den 
14.-15. juni 2021. 

 

Fremtidens berideruddannelse: 

Alle DRF-fag er pt. i gang med at blive opdateret, således de er ajour. I samme moment bliver der kigget på in- og eksterne 
lærer/ressourcer, således der ikke blive brugt unødvendige ressourcer. Vi afventer godkendelse fra DRIF af den nye 
uddannelsesstruktur.  

 

Konkurrencer 

Vi har via nyhed d. 7/4-21 efterlyst arrangører til endags B-stævner i spring og dressur for at sikre, at der er nok 
kvalifikationsgivende stævner. Heldigvis er der allerede nu kommet flere positive tilkendegivelser fra arrangørerne. 
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Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen i voltigering – virkelig positiv og arbejdsom gruppe, der gør, at vi har store 
forventninger til udviklingen af voltigeringssporten. 

 

Landshold og talentudvikling 

EHV-1 situationen: 

Alle ryttere, hjemkommet fra stævnerne i Sydeuropa op til FEI’s nedlukning, har indsendt EHV-1 test på de hjemkomne heste. 
Tests som vi har videresendt til FEI for at få hestene genåbnet i FEI’s entry system. 
 
Vi har haft EHV-1 i 3 besætninger hjemkommet fra hhv. Valencia og Vejer de la Frontera. Disse 3 besætninger har vi fulgt meget 
tæt, og de 2 af disse har vi nu også modtaget negative testresultater fra. Den sidste besætning er stadig ikke helt i mål.  
 
Vi har besvaret rigtig mange spørgsmål omkring EHV, karantæne regler og genåbning både nationalt og internationalt. 
 
Der har grundet EHV nedlukningen være aflyst træningssamlinger i alle 3 discipliner og aldersgrupper. Disse samlinger prøver vi 
nu at rekonstruere og gennemføre i sidste del af april, da vi inde i maj måned har svært ved at lave samlinger, da der her 
forhåbentlig kommer stor stævneaktivitet både nationalt og internationalt. 

 

OL-forberedelser: 

Der er stadig fuld gang i OL-forberedelserne, og vi gør alt hvad vi kan for at få så mange ryttere som muligt ud for at lave deres 
individuelle OL-kvalifikationer. 

 
PT. har vi i dressur følgende ryttere, som har kvalifikationerne i hus: 

• Cathrine Dufour med Bohemian 

• Carina Cassøe Krüth med Heiline’s Danciera 

• Lone Bang Larsen med Bakkely’s Onandt 

 

Vi har flere ryttere, som gerne skulle få kvalifikationen i hus inden 21/6. 
 
I spring har vi Andreas Schou, der som den eneste har sin kvalifikation i hus. Vi har flere ryttere, som gerne skulle få 
kvalifikationen i hus inden 21/6. 

 

I Military har vi Peter Flarup og Mia Hastrup, som begge skal lave et ” Confirmation Result”. 

 

Inden for kort tid går vi ind i en periode med veterinære forberedelser såsom prøveudtagninger, vaccinationer og certifikater 
omkring hestenes ”rejser” de sidste 2 måneder før Tokyo. Der sendes forskelligt udstyr afsted med container allerede slut april. 
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Meget af det er indkøbt og står klar i Brøndby. Akkrediterings databasen lukker nu den 25/4, og herefter kan vi ikke tilføje flere.  
 
Nordiske Mesterskaber i Finland: 

Vi er i løbende dialog med de øvrige Nordiske lande omkring årets NBC, da Finland allerede nu er meget i tvivl om, hvorvidt 
mesterskaberne kan gennemføres i Finland i juni/juli måned. Dette grundet deres meget strenge COVID-19-restriktioner. Der er 
bred enighed om, at mesterskabet er særdeles vigtigt, især set i lyset af at det blev aflyst sidste år. Vi arbejder på forskellige 
løsningsmodeller og håber, at vi ved fælles hjælp og kreativitet kan få et arrangement op at stå. 
 
Internationale stævner: 

FEI genåbnede for FEI-stævner pr. 12/4, og vi oplever et helt ekstremt stort pres ift. tilmeldinger til FEI stævner, dette gælder i alle 
3 discipliner. Lige nu er der virkelig mange COVID-19 og EHV- forholdsregler og -krav, hvilket giver et ekstra pres ift. udfyldelse af 
papirer, tolkninger og rådgivning. 

 

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 første 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 administrationen igen 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: 

Administrationen har 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. For at give cuppen den bedst mulige start, vil der blive prioriteret kommunikative 
ressourcer på at udbrede budskabet omkring cuppen via sociale medier. 
 
Første kvalifikation er afholdt hos SSR d. 28. marts med stor succes. 
 

Information og kommunikation 
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Repræsentantskabsmøde 2021: 

Al information, der relaterer sig til mødet, er lagt på rideforbund.dk. Alle tilmeldte klubber har på forhånd modtaget et særligt link til 
streamingen inkl. stemmeret, og på selve dagen modtager de ligeledes en mail med samme link samt en mail med link til selve 
afstemningen.  
 
Udbrud af Herpesvirus-1: 

Vi opdaterer fortsat afsnittet på hjemmesiden med Q&A om situationen, i takt med at vi får nye spørgsmål, eller når situationen 
ændrer sig. Vi har fået positiv respons på tilgængeligheden af informationerne, og vi har planer om, at afsnittet skal blive ved med 
at ligge på hjemmesiden fremadrettet.  
 
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.  

 

#aktivesammeniridesporten: 

I samarbejde med Trolle Company gentager vi i år succesen fra sidste år og afholder en fælles aktivitetsdag i ridesporten, hvor vi 
samler ind til rideklubberne. Arrangementet finder sted den 13. maj fra 8-20. Igen i år har vi designet og produceret en t-shirt, som 
vil blive solgt fra den 9.-18. april, og som man kan bære på selve dagen. Overskuddet fra salget går til en samlet pulje, som 
klubberne efterfølgende kan søge støtte fra. Der kan søges støtte til aktiviteter/tiltag/investeringer, som kan hjælpe klubberne med 
at rekruttere/genrekruttere medlemmer. Som beskrevet i ’administrationens orienteringer til bestyrelsen’ er kampagnen en del af 
en større kommunikationskampagne, som skal hjælpe klubberne til at rekruttere medlemmer i den kommende tid.   

 

Økonomisk politik 

Årsrapport og revisionsprotokollat 2020 er revideret og er rundsendt til underskrift via Penneo. Der er ikke ændringer til 
årsrapporten i forhold til, hvad er blev forelagt på bestyrelsesmødet den 9. februar 2021. 

 
I uge 7/2021 er der opkrævet basiskontingent – dkk 5.000 – i alle klubber under DRF. Opkrævningen har forfald den 15. marts 
2021. 
 
Personale 

Personalet er efter påske vendt tilbage til sekretariatet og arbejder således ikke længere hjemmefra. 
 

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. 
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5.  Nyt fra distrikterne 

 

Orientering Jakob Blicher Ravnsbo orienterede om følgende: 

• Uhensigtsmæssig kommunikation fra distriktsrepræsentant på Facebook 

 

 

6. Gennemgang af 
køreplan for 
Repræsentantskabs
mødet 

Orientering Morten Rodtwitt gennemgik den detaljerede plan for arrangementet. Bestyrelsen havde enkelte spørgsmål, som de fik svar på. 

7. Præsentation af 
medlemstal 

Orientering Morten Rodtwitt gennemgik de seneste medlemstal sammenlignet med hhv. 2018 og 2019. Samlet set går DRF inkl. DI og 
Køreforbundet 1666 medlemmer tilbage, og DRF alene gælder det 1045 medlemmer. 

 

Bestyrelsen blev enige om, at man på næste møde gerne vil se en rapport over medlemstal, hvor man sammenligner med andre 
sportsgrene, så det er muligt at drage paralleller og evt. på inspiration til handlinger/indsatser.  

 

8. Indstilling til 
godkendelse – nye 
udvalgsmedlemmer 

Godkendelse Ansættelsesproceduren for frivillige til stående udvalg er: 

 

• Der udarbejdes stillingsopslag 

• Jobbet slås op på Facebook og rideforbund.dk 

• Ansættelsesudvalg nedsættes bestående af en person fra udvalg (typisk formanden) og Klub- og Sportschef 

• Ansættelsesudvalget indstiller en person til stillingen til Direktøren med en præsentation af den samlede liste af 
ansøgere, hvor der for hver person er en kort markering af dels opfyldte punkter og dels knap opfyldte punkter fra 
profilen, så det sikres, at den bedst kvalificerede udpeges til stillingen. Der skal efterfølgende ske en godkendelse af 
bestyrelsen. 

 

Administrationen indstillede til bestyrelsen at godkende følgende personer til varetagelse af poster i stående udvalg: 

 

Springudvalget – 2 medlemmer 
Indkomne ansøgninger: 2 

Per Nielsen Siddende medlem 

Kenneth Ernst Siddende medlem  
 

Breddeudvalget – 1 medlem: 
Indkomne ansøgninger: 1 

Sasha Bech Siddende medlem 
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Militaryudvalget – 2 medlemmer 
Indkomne ansøgninger: 1 

Sanne Klarborg Siddende medlem 

Line Enggaard Bergmann Aktiv militaryrytter og stor  
indsigt i sporten.  
Bosiddende på Sjælland 

 

Distance – 2 medlemmer (1 formand og 1 medlem) 
Indkomne ansøgninger: 3 

Ole Jessen Siddende formand 

Marianne Olsen Siddende medlem 
 
Bestyrelsen godkendte alle de indstillede personer. 
  

 

9. Drøftelse af DRF’s 
veterinærfaglige 
struktur og indsats 

Drøftelse  
Administrationen bad bestyrelsen drøfte, hvorvidt bestyrelsens fremtidige beslutningsgrundlag vil være stærkere, såfremt 
indstillinger til bestyrelsens beslutning på veterinærfaglige og hestevelfærdsmæssige områder med vidtrækkende konsekvenser 
for ridesporten, bygger på en komités/udvalgs faglige vurderinger fremfor en enkelt persons. DRF’s veterinær konsulent tiltænkes 
at indgå i en evt. veterinærkomité. De veterinærfaglige og hestevelfærdsmæssige situationer og forhold, som DRF’s administration 
løbende arbejder med, vil fortsat være i tæt dialog med DRF’s veterinær konsulent. 
 
Bestyrelsen drøftede oplægget og var enige i, at der skal arbejdes videre med idéen. Administrationen udarbejder et oplæg til et 
kommissorium til næste bestyrelsesmøde.      
 

10. Indstilling til 
godkendelse – 
optagelse af ny klub 

Godkendelse  
Administrationen indstillede til bestyrelsen af godkende Vilhelmsdal Sportsrideklub til optagelse i Dansk Ride Forbund. 
Bestyrelsen godkendte indstillingen.  
 
 

11. Henvendelser til 
bestyrelsen 

Drøftelse  

• Henvendelse vedr. ’forlæng den tabte tid for ponyer nu!’ 

• Henvendelse vedr. ’transaktionsgebyr og dets størrelse’ 

 

Bestyrelsen drøftede begge henvendelser og der bliver udfærdiget svar til den ene af de to. Den anden er sendt anonymt, og 
derfor vil der ikke blive svaret.   
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12.  Evt.  

 

 

 

 

• Drøftelse af Agria og DRF’s VM-holdturnering 2021-2022  

• Bestyrelsens aktivitetsplan 2021/2022 

 

 
 
Næste møde: 7. juni 2021 i Kolding 
 
 


