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       Distance udvalgsmøde 
18. august 2022 kl. 17.30 

 

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

Ikke til stede:  
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1 Godkendelse af 

dagsorden 

Dagsorden godkendt uden tilføjelser 

2 Nordisk 

Mesterskab og DM 

2023 

DM 2023 
Der er afviklet online møde den 17. august 2022, hvor repræsentanter fra 
udvalget, samt repræsentanter af stævnearrangører, der ønsker at afvikle FEI 
stævner i Danmark i 2023, deltog. 
Mødet blev afviklet med målet om, at åbne dialogen for, hvornår DM ligger 
bedst muligt, især ift. Nordiske Mesterskab, samt andre FEI stævner i de 
Nordiske lande. Der blev aftalt løbende dialog mellem arrangør og DRF frem 
mod ansøgningsfristen for FEI stævner 18. september 2022. 
 
Nordisk 2023 
Planen er, at Danmark gerne vil sende et senior hold til Nordisk mesterskab i 
2023. 
Udvalget forventer at afvikle et møde, i løbet af november, for de ryttere der 
ønsker at ride Nordisk mesterskab for hold, som første led i forberedelsen til 
mesterskabet. 
 
Nordisk mesterskab i Danmark 2024 
Målet for 2024 er, ligesom i 2023, at have et hold med til Nordisk Mesterskab. 

Gerne med et godt resultat       

 
YR hold 
Der arbejdes ligeledes på at have et YR hold med til Nordisk mesterskab i 
Distance i 2024. 
 
I starten af 2023 starter udvalget forberedelserne mod Nordisk Mesterskab 
2024 i Danmark. Både ift. de ryttere der skal ride mesterskabet og ift. generel 
branding af stævnet. 
 

3 Evaluering af VM-

holdturnering 

 
Hvad kan vi tage med videre fra VM-turneringen? 
Vi har snakket om, hvordan vi bedst muligt ”rider på bølgen” af VM-turneringen 
og holder de mange nye ryttere, der har fået indblik i distance, til ilden. 
Første skridt er at informere de deltagende hold om introridt, 
distancementorerne samt om de nært kommende stævner i Danmark. Alle 
deltagende hold har modtaget en mail med information om ovenstående. 
 
Desuden arbejdes der med ideen om, hvordan man kan inkludere hold-
følelsen mere specifikt i distance, end man gør i forvejen. 
Det er aftalt, at der i løbet af efteråret arbejdes på et koncept, hvor det at ride 
og starte med sit hold, bliver mere fremtrædende. 
 

4 Reglement 

Behandling af indkomne forslag 
Alle indtil videre indkomne forslag er behandlet på mødet. 
 
Udvalget har aftalt at alle medlemmer af udvalget læser reglementet igennem 
for uklarheder frem mod reglementsændringer i oktober/november.  
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5 Proces for 

stævneansøgning 

Ansøgningsfrister 
 
Ansøgningsfrist for FEI = 18. september 2022 
 
Ansøgningsfrist for alle nationale ridt = 16. oktober 2022 
 
Online stævnekoordineringsmøde = 5. november 2022 (tidspunkt kommer i 
TEAMS-invitation) 

6 Distancedag 2023 

Brainstorm på indhold 
Udvalget arbejder på, at indholdet på distancedagen skal tiltale ryttere på både 
breddeniveau og FEI-niveau. Vi vil dog gerne have input fra interesserede 
deltagere, omkring hvilket indhold der skal være til distancedagen. Derfor laves 
der et opslag på DRF’s Facebookside, hvor der spørges til, hvad folk gerne vil 
have af indhold til distancedagen. Opslaget laves ultimo august. 
 

7 Eventuel 

 

 
Opfølgning på strategi 
Behandles på næste møde, når vi har et udkast til hold-konceptet da dette skal 
tænkes ind i strategien. 
 
 
Efterskoler og distance 
Vi vil gerne gøre efterskoler opmærksom på, at distanceridning findes. Derfor 
sendes en mail til alle efterskoler med ridning, med information om distance, 
og om vores mentorordning.  
 
E-veterinære 
I løbet af efteråret planlægges det at uddanne et hold mere af E-veterinære.  
 
Under afvikling af finalerne i VM-holdturneringen bestod Cecilie Grønlund sin 
eksamen som distancedyrlæge, og er nu LD/LC-dyrlæge i distance. 
 

8 Næste møde Næste møde er midt i november (dato fastlægges i doodle) 

 
 
 
 


