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Distance udvalgsmøde 
27. oktober 2021 kl. 17.00 

 

    
Til stede:  
Ole Jessen 
Sabina Kjær Christensen 
Laura Hammer 
Marianne Olesen 
Kenneth E. Lassen 
Lena Hahn Atzen 
Karoline Kjemtrup (Referent) 
Anne Silfwander 

Ikke til stede:  
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1 Godkendelse af 

dagsorden 

 

2 Nyt fra 

administrationen 

Navneskifte 

Fra 2022 skifter 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. 
 
VM-holdturnering 
Turneringen er godt i gang, og der er ca. 60 tilmeldte hold på nuværende 
tidspunkt. Tilbagemeldingerne på turneringen viser, at især hold-konceptet er det 
der tiltrækker rytterne. 
 
Finale 
Som tidligere aftalt står distanceudvalget for afviklingen af finalen i VM-
holdturneringen i distance. Planlægningen af denne påbegyndes først i det nye 
år. 
 

3 Budget 

 

Orientering om budget 
Alle midler er ikke brugt i år, men samme budget tildeles næste år. 
Inden årsskiftet opdaterer administrationen i fællesskab med udvalget strategien 
for, hvordan pengene bruges på noget gavnligt og relevant for sporten, som 
også er i tråd med distanceudvalgets strategi for distancesporten. 
 
Der mangler veste i stævnekasserne. Disse bliver opdateret til sæsonstart 2022.  
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4 Distancedagen 

 

Udkast til program 
 
Lørdag d. 5/2-22: Alle kan deltage hele dagen + til middag om aften 

• Introduktion fra udvalg/DRF omkring strategi for distance 

• Præsentation af mentorer 

• Oplæg 1 

• Frokost 

• Dialogmøde 

• Oplæg 2 

• Middag inkl. Uddeling af præmier (LC-cup, Zilco cup, 
hestevelfærdsprisen, mesterskaber) 

 
Søndag d. 6/2-22: temadag for officials, stævnearrangører. Desuden holder 
mentorerne møde søndag. 
Arrangør/Officialsamling 
Emner: 

• Equipe 

• Afregning 

• Stævnerapporter 

• Håndtering af frivillige 

• Mm. 
 
Møde for mentorerne 
 
Distancedagen afholdes på Vilcon Hotel og Konferencegaard, i Korsør. Det vil 
være muligt booke overnatning til meget rimelig pris. 
 

5 Stævner 2021 

 

 
Der mangler stævnerapporter fra tre stævner i 2021. De respektive arrangører 
kontaktes af DRF. 

6 Stævner 2022 

 

 
Kort gennemgang af kalenderen 

7 Reglement 

 

 
Reglementet blev gennemgået og justeret.  
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8 Eventuel 

 
 
 
 

Udfordringer med at finde hjælpere til stævnerne 
For mange arrangører er det en stor udfordring at få hjælpere nok til deres 
stævner. Til distancedagen vil vi tage fat i denne udfordring til temadagen for 
arrangører og officials.  
 
Markedsføring af distance på DRF’s medier 
Der skal laves en plan for markedsføring af distancestævnerne og hvad der 
ellers er i sporten. Planen laves først i det nye år af udvalget. 
 
Fremtidig plan for det nordiske samarbejde 
DRF tager initiativ til et møde først i 2022, hvor vi laver en strategi for 
samarbejdet. 
 
Stævnementorer 
Udvalget vil gerne optimere måden, hvorpå mentorerne hjælper nye i gang. Det 
emne behandles til distancedagen om søndagen under temamødet og 
mentormødet. 
 
YR – status 
Der er pt 16 ryttere. En af mentorerne har tilbudt at hjælpe med YR-gruppen, det 
vil udvalget meget gerne tage imod. 
Når stævnekalenderen er offentliggjort, kommer der efterfølgende en kalender 
ud for hele 2022, med samlinger osv.  
 

9 Næste møde 8. november på teams 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


