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       Distance udvalgsmøde 
29. november 2022 kl. 17.30 

 

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

Ikke til stede:  
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1 Godkendelse af 

dagsorden 

Dagsorden er godkendt 

2 Orientering fra 

Administrationen 

Ny ansættelse i administrationen pr. 1/1 2023 

Pr. 1/1 2023 tiltræder der nye ansættelser i DRF’s administration. 
- Ny elitesportschef i springning 

Starter til introridt VS. Rigtige distancestævner 2022 

DRF har lavet statistik over, hvor mange ryttere der har startet introridt, der 
også har startet rigtige distancestævner. Ca. 20 % af dem der har startet 
introridt, som det første ridt, har også startet distance efterfølgende. 
 

3 Budget 

 

 
Overnatning til TD  
Forslag fra Administrationen – DRF betaler 500 kr. af TD’s overnatning hvis 
denne har brug for overnatning ifm. funktion til et stævne. 
Forslaget er vedtaget i udvalget. 
 
Veste  
Lilla veste med sorte tal erstattes med lilla veste med hvide tal, hvor tallene 
står på brystet. 
 

4 FEI og Nordisk 

Mesterskab  

 
Sportsplaner 2023 
Følgende kvalifikationskrav til Nordisk Mesterskab er fjernet fra sportsplanen: 

• Rytteren skal som minimum have gennemført 1000km (Young 
Rider: 800km) og hesten 500km (Young Rider: 400km) ved 
tilmeldingen til stævnet – ikke nødvendigvis som ekvipage. 

 
Kravet er fjernet fra sportsplanen som følge af, at FEI har ændret deres 
novicekvalifikationskrav. 
  
Nordisk 2023 
Det er vedtaget at der laves en bruttotrup frem mod Nordisk Mesterskab 2023 
og 2024. Den eliteansvarlige i distanceudvalget kontakter relevante ryttere ift. 
om de ønsker at være en del af en sådan bruttotrup. 
 

5 Young Riders 

 
Young Riders frem mod Nordisk 2024 
Der arbejdes på at have et YR hold med til Nordisk mesterskab i Distance i 
2024. 
Der er en god masse af YR, som er potentielle til at være klar til Nordisk 
Mesterskab i 2024. 
YR-rytterne kontaktes efter samme præmis som seniorerne, og er der base for 
det, dannes der ligeledes en YR-bruttotrup. 
 



Dansk Ride Forbund – Udvalgsmøde den 29. november 2022 
 

 

Side 3 af 3 
 

6 Dyrlæger 

 
Anvendte dyrlæger i 2022 
Gennemgang af liste over hvilke dyrlæger der har været aktive i 2022. 
 
Anvendelse af lokale dyrlæger til LD/LC stævner 
Behandling af indkommet forslag 
 
Forslaget afvises pga. bekymringen om at lade dyrlæger, der ikke 
nødvendigvis kender til reglementet, stå alene med forholdsvis nye ryttere til 
stævner.  
Afslaget er videregivet til forslagsstiller med information om, at man som lokal 
dyrlæge kan blive distancedyrlæge efter blot et stævne sammen med en 
uddannet distancedyrlæge. 
 
Dyrlægeomkostningen er den største og mest udfordrende for 
arrangørerne. Kan vi gøre noget ved dette? 
Til koordineringsmødet for stævnekalenderen 2023 udtrykte flere arrangører at 
dyrlægeposten var den tungeste økonomiske post til distancestævner. 
 
Udvalget diskuterede mulige løsninger på dette, og blev enige om at der på 
distancedagen 2023 laves en workshop omkring gode og bæredygtige 
stævner. Workshoppen er tiltænkt både at være relevant for ryttere og 
arrangører da emner både fra rytternes og arrangørernes perspektiv tages op. 
 
Uddannelse af nye E-vet i 2023 
DRF vil gerne uddanne flere E-vet i 2023 da der kun er gode erfaringer med 
dem. To E-vet er konverteret til distancedyrlæger efter endt uddannelse. 
Uddannelse af nyt hold sker i starten af 2023. 
 

7 Distancedag 2023 

 
Forslag til indhold 
DRF spurgte i efteråret, på Facebook, hvad deltagere på distancedagen 
ønskede af indhold. De indkomne forslag blev behandlet og udvalget har lagt 
sig fast på et ca. program for dagen med to oplæg + en workshop. Udvalget er 
i gang med at undersøge, om de foreslåede oplægsholdere kan deltage. 
Fokus for dagen er, at alle oplæg og workshoppen vil være relevante for både 
ryttere, officials og stævnearrangører. 
 
Til frokost kåres diverse vindere og der uddeles bæltespænder fra 
Distancerytterforeningen, hvis foreningen kan deltage. 
 

8 Eventuel 

 

 
Opfølgning på strategi 
DRF har en liste over mulige klubber til at afvikle introridt. Disse klubber 
kontaktes frem mod næste møde, og hvis klubberne er interesseret, sættes de 
i kontakt med en mentor. 
 
Landsdelsmesterskaber 
Udvalget foreslår stævnearrangører til at afvikle hhv. Jysk/Fynsk- og 
Sjællandsmesterskab. DRF kontakter de relevante klubber og spørger om de 
er interesseret i at afvikle mesterskabet. 
 

9 Næste møde 
Online møde: januar 2023 

Fysisk møde: februar 2023 

 


