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Breddeaktivitetsudvalgsmøde 
 
Dato: 2. juni 2021 
Tidspunkt: 10.00 
Sted: Idrættens hus, Brøndby 
 

    
Til stede: 
Eva Iversholt 
Jette Jønsson 
Charlotte Petersen 

Fra administrationen: 
Karoline Kjemtrup 
Caroline Güldner 
 
Ikke til stede: 
Sasha Bech Pedersen 
Elisabeth Bay Jensen 
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1 Godkendelse af 

dagsorden 

Ingen ekstra tilføjelser til dagsorden.  
 

2 Nyt medlem i udvalget 

Præsentationsrunde af alle til stede, samt en introduktion af to medlemmer, der 
ikke havde mulighed for at deltage i mødet. 
 
Generelt om bordet:  
Alle har været langt væk fra hverdagen og skal lige i gang igen med stævner og 
aktiviteter. Fornemmelsen er at der er potentiale for, at bredde kommer til at 
booste post corona, så vi skal følge med, til mødet i dag skal blandet andet 
omhandle at diskutere, hvordan vi følger bedst muligt med.  
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3 Nyt fra 

administrationen 

Go! – opgradering:  

DRF har fået nyt IT-system, det gamle IT-system kunne ikke opdateres mere og 

derfor var DRF nødt til at skifte til Microsoft D365. Det skabte en masse 

problematikker og vi døjer stadig med nogle af problemerne, det bliver bedre og 

bedre og det skal nok blive godt igen. 

Nyt officialtøj:  

DRF’s nye officialstøj kommer indenfor den nærmeste fremtid. 

VM-holdturnering:  

6-8 personer på et hold som kan indhente point til stævner på tværs af alle 

forbundets discipliner. Her er breddedisciplinerne, kæphest og forhindringsbane 

repræsenteret: 

- Kæphest 40 cm spring – åben for alle – her bruges bestemmelser fra 

Kæpheste Cup.  

- Forhindringsbane – her bruges bestemmelser fra ForhindringsCup – dermed 

bestemte forhindringer.  

Eva har lavet en rigtig god forklaringsvideo om forhindringsbane, som kommer 

på hjemmesiden under VM-turneringen, der hvor bestemmelserne også ligger.  

 

Der er stor interesse fra klubberne for at afholde VM-kvalifikationer.  

Administrationen oplever at der er interesse fra klubberne til at lave noget 

anderledes end de plejer, her efter Corona.  

Udvalget oplever også at der er stor tilgang til elevskolerne, det vælter ind med 

elever. Vi skal være gode til at hjælpe klubberne til at udnytte 

breddeaktiviteterne til at fastholde og aktivere deres elever og medlemmer, 

herunder særligt forhindringscup og kæphest. Det er også en god måde at få 

dem i gang med aktiviteter der sparrer elevskolernes heste fx kæphest.  

DRF mener at Breddeaktiviteter går en god tid i møde, der er interesse og 

muligheder.  

Nyt kommissorium:  

Breddeudvalgets kommissorium er opdateret og blev godkendt på 

bestyrelsesmøde 7. juni 2021. Der er ifølge det nye kommissorium plads til 5 

medlemmer og en formand i breddeudvalget.  

Samarbejde med Vejen Kommune:  

DRF er med på et projekt med Vejen kommune omkring kæphest og 

rekruttering gennem kommunens institutioner, til efteråret.  
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4 Status på cups og 

aktiviteter 

 
Generelt: 
Go! bruges fremadrettet som kalender for breddeaktiviteter, da det også 
fremmer synligheden, på trods af at det kun er få der vil melde til via Go!.  
Det opfordres at udvalgsmedlemmerne henviser til bredde@rideforbund.dk 
 
Breddecup:  
Den skal lige i gang efter corona, der har været enkelte stævner, men der har 
ikke været så meget endnu. Der skal nok komme gang i den og VM skal nok 
hive flere deltagere til cup’en også.  
 
Kæpheste Cup: 
Der er gang i Kæpheste Cup stævner. Det kan også nemt bruges ved siden af 
elevskolen. Det er omkostningsfrit og det er nemt for klubberne at gå til.  
Karoline fortæller at to klubber på Falster har lavet et samarbejde om at afvikle 
det at gå til kæphest, så hver anden uge skiftes de til at afholde træningen. 
Frederikssund Ridecenter starter hold op hvor man kan gå til kæphest.  
 
Vi retter Kæpheste Cup til, så det er muligt for 13-16-årige at vælge mellem at 
starte MB eller Grand Prix. 
Det skal derudover brandes at det er muligt at have oplæser på til kæphest 
stævner. Kritikkerne rettes til så der står på kritikkerne at man må have oplæser 
på.  
 
Nyt koncept:  
(Vi tager ud og holder to træningsdage og så et stævne) 
Det nye koncept skal have nyt navn, hvor følgende blev valgt med stor 
positivitet:  
1-2-3 Bredde  
 
Ponygames:  
Jette fortæller at det hos hendes ryttere ikke er stævner der aktiverer/motiverer 
dem, men det er de dygtige mounted games ryttere der er forbillede for eleverne 
hos Jettes Rideskole.  
Jette filmer noget undervisning som vil kunne: Give god inspiration til at bruge 
ponygames i elevskolerne eller som klubaktiviteter, samtidig med det kan 
brande ponygames som disciplin.   
 
Aktiviteter i løbet af sommeren:  
Denne sommer der er der kun 2 aktiviteter, grundet corona-aflysninger. 
 
Kæphest på Experimentarium: 
Charlotte, Jette + piger afholder konkurrencerne på dagen. 
Karoline og Caroline er også repræsenteret.  
 
Store Hestedag: 
Her skal der afholdes Kæpheste Cup kvalifikation. Her skal afholdes 1 evt. 2 
Kæpheste Cup kvalifikationer hver dag + VM-kvalifikation.  
Vi kommer til kun at have kæpheste-springklasser og dermed kun en 
springbane, men dertil sætte en agilitybane til fri leg.  
Der lånes spring af enten Store Hestedag eller SPR. 
Der er behov for 4 personer + administrationen for at kunne afvikle det.  

mailto:bredde@rideforbund.dk
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Vi skal have speak (Jette), tidtager, banepersonale (evt. nogle af Jettes piger) 
og sekretariatspersonale (admin.).  
 
 

5 Årshjul 2021 

Der skal hen over året laves nyheder med de gode historier. Der laves en nyhed 
efter arrangement på Experimentarium og inden Store Hestedag.  
 
Der skal arrangeres et udvalgsmøde om reglementsændringer + bestemmelser i 
oktober. De nye reglementer offentliggøres i december så vi er klar til det nye 
år.   
 

6 Evt. 

Nyt navn til Breddeaktiviteter:  

Vi laver en konkurrence om nyt navn, hvor vi ligger vægt på hvad bredde kan og 

hvad det handler om. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


