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Breddeaktivitetsudvalgsmøde 
 
Dato: 27. oktober 2021 
Tidspunkt: 11.00 
Sted: Brogården 
 

    
Til stede: 
Eva Iversholt 
Elisabeth Bay Jensen 
Pernille Teidor Olsen 
Charlotte Petersen 
Karoline Kjemtrup (referent) 
  
 

Fra administrationen: 
 
Ikke til stede: 
Jette Jønsson 
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1 Godkendelse af 

dagsorden 
 

2 Nyt fra 

administrationen 

Navneskift 

Fra 2022 skrifter Breddeaktiviteter navn til multisport 

Ryttermærkeprøver 
Ryttermærkeprøverne er færdige og kan tages online. De første prøver er taget, og der 
er kommet positive tilbagemeldinger fra de klubber der har haft de første elever oppe til 
prøve. 

3 Fordring af 

ansvarsopgaver i 

udvalg 

Kort gennemgang af aftaler i udvalget 

Der er kommet to nye udvalgsmedlemmer til breddeudvalget. De to nye blev til mødet 

sat ind i arbejdsgangen i udvalget. De to nye medlemmer fik tildelt nogle arbejdsopgaver 

og ansvarsområder, som primært kommer til at omhandle kontakt til rideklubberne. 

4 Reglement 
Gennemgang af ændringer 
Nedenstående punkter blev gennemgået og justeret til reglement 2022. 
Reglementsændringer vil fremgå af bredde/multi reglementet 2022.  

• Punkt 17: Hestens udstyr 

• Punkt 35: Rytterens udstyr 

• Punkt 63: Klassetyper 
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5 Status på cups og 

aktiviteter 

 

Breddecups: 

Bestemmelserne rettes, så man kvalificerer sig som rytter, og ikke som ekvipage. 

Stilstafet spring tages ud af breddecups. Der vil altså nu kun være tre cups: 

forhindringscup, ponygames-par cup og pas-de-deux dressur cup. 

Kæpheste cup 2021/2022: 

Resultatregistrering 

Resultatskemaet ændres så de to bedste resultater er dem der bliver registeret, så det 

passer til det der står i bestemmelserne. 

Bedømmelse: 

Udvalget vil gerne lave vejledningsvideoer af bedømmelsen i kæphest dressur 

E-mails på deltagere, er det nødvendigt? 

Ja, det er vigtigt at have kontaktoplysninger så vi kan få fat på deltagerne, hvis de er 

kvalificeret til at deltage i finalen. Deltagerne skal enten opgive deres DRF-nr. og hvis 

ikke de har en Go! profil, deres e-mail. 

Deltagelse i højere aldersgruppe end sin egen 

Det giver nogle administrative udfordringer at man kan deltage i en højere aldersgruppe, 

end den man er i. 

Antal deltagere i finalen på hver side af bæltet 

Det tilføjes i bestemmelserne at finalerne fordeles øst og vest for Storebælt.  

Afvikling af finaler 

Placering og dato for de to finaler bliver meldt ud først i det nye år.  

Ponygames skifter navn til forhindringsbane i DRF kæpheste Cup. 

Da aktiviteten ponygames reelt afvikles som forhindringsbane i cuppen, skifter 

ponygames disciplinen navn til forhindringsbane pr. dags dato. Afviklingen er den 

samme. 

6 Evt. 
Forslag om udelukkelser i bredde 

På nuværende tidspunkt er der ikke behov for udelukkelser i bredde. Dog er det ikke 

meningen, at man både skal starte f.eks. begynder, og øvet forhindringsbane til samme 

stævne. 

Vurderes det at der er behov for at indføre udelukkelser, bliver det tilføjet. 

Godkendelse af stævne 

Klubberne skriver til bredde@rideforbund.dk hvis de ønsker en termin. Herefter sættes 

de i kontakt med Eva, som hjælper dem med ansøgning om propositioner. 

Resultatbehandling 

Breddeudvalget laver videoguide til, hvordan man uploader PDF resultatark i equipe. 

DRF laver en opdateret video med forklaring af breddecups. Videoen sendes ud til 

distriktsformænd forud for rådsmøder – med call to action og mulighed for hjælp. 

7 Næste møde 
Midt januar  

 

mailto:bredde@rideforbund.dk
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