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Distance udvalgsmøde 
4. august 2021 kl. 17.00 

 

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

Ikke til stede:  
 

 

 

Nyt fra administrationen 

Telefoner 
- Efter skift af IT-system har hovednummeret til administrationen været nede. Det virker nu igen. 

VM-turnering 
- Udvalget bliver primus motor på at afvikle finalen I VM-turneringen i forbindelse med VM i 

Herning 2022 

 

Opfølgning på: 

Strategi for introridt – gennemgang af strategi 
- Der arbejdes videre med nuværende strategi for igangsætning og afvikling af introridt. 
- Det diskuteres hvor mange introridt det er hensigtsmæssigt at starte inden man starter sit første 

distancestævne. Her vurderer udvalget at max tre introridt er passende. 
- Det er vigtigt at mentorerne og arrangørerne af introridtene henviser til de rigtige stævner, så der 

bliver skabt et flow, hvor nye ryttere rykker fra introridt til rigtige stævner. 
- Mentorerne må meget gerne agere som bindeled mellem nye ryttere og arrangører af både 

introridt og stævner. 
- Til mentorernes foredrag opfordrer udvalget til, at der gøres opmærksom på, og lægges stor 

vægt på introridt. 
- Desuden skal udvalget og administrationen være gode til at tænke nyt - indenfor reglementet. 

 

 

Tilbageblik på: 

DM: hvordan gik det? 
- DM forløb godt. Der var gode ruter og det var et godt stævne. 
- Fremover vil udvalget gerne fokusere på at hjælpe arrangørerne med at gøre endnu mere ud af 

præmieoverrækkelsen, så ceremonien bliver så festlig så muligt, og så den fremstår som noget 
særligt. Dette er noget som udvalget og administrationen i samarbejde vil støtte arrangøren i. 

- Udvalget har på tegnebrættet, at der bliver lavet en drejebog over afvikling af DM/FEI-ridt 
 

 

Reglement 

Alle ændringer er gennemgået og udvalget holder reglementsmøde i løbet september for at gennemgå 
den endelige formulering. 
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Eventuel 

Stævneplanlægning 
- Vi holder fast i samme procedure som i 2020. 

Skal vi opfordre til at lave prøvetur for nye ryttere før de enkelte ridt? 
- Det er noget udvalget vil inspirere arrangørerne til 

Kan vi gøre noget for at tydeliggøre, om ruterne er svære/lette, med noget andet end længden? 
- Udvalget vil opfordre arrangørerne til at dele information om deres ridt inden stævnets afvikling 

Indhold til propositioner 
- Udvalget laver en skabelon til hvad propositioner gerne skal indeholde 

Dyrlæger til stævner 
- Udvalget vil opfordre arrangører til at bruge dyrlæger fra oversigten på rideforbund.dk. Samtidig 

arbejder udvalget løbende på at opdatere denne oversigt. 
- E-veterinær officials kan bruges til LD klasser, også ved rigtige stævner. 

Skal vi have en liste over stævnesmede? 
- Udvalget laver en sådan liste 

Tilmeldingsblanket til internationale stævner. 
- Denne er opdateret og den nye version ligger på rideforbund.dk 

 
 

 

Næste møde 

8. september – reglementsmøde på teams 
 
27. oktober – fysisk udvalgsmøde  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


