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Distance udvalgsmøde 
1. april 2022 kl. 17.00 

 

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

Ikke til stede:  
Marianne Olesen 
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1 Godkendelse af 

dagsorden 

 

2 Nyt fra 

administrationen 

 
Nye veste 
Der kommer nye veste til begge stævnekasser, så alle nummerrækker bliver 
fyldt op, med de numre der mangler. 
 
 

3 Markedsføring af 

distance 

 
Målrettet markedsføringsstrategi for distance 
 
Udvalget og administrationen laver i samarbejde en Content plan for 
distancerelateret indhold på DRF’s kanaler på sociale medier. Foreløbige ideer 
til indhold er:  

- Sådan er det at være hjælper 
- Hvordan træner man egentlig en distancehest (takeover) 
- Takeover 
- Galoptræning 
- Timelap video over stævneplads 

 
 

4 Distance til VM 

 

 
Afvikling af distance under VM-Herning 
Afvikling af distance til VM-finale blev gennemgået fra start til slut. Udvalget 
står for afvikling af distance-finalen med et vist antal hjælpere. 
 

5 Opsamling på 

Dialogmøde og 

strategi 

 
Status på strategi – april 2022 
Fokus i strategien har hidtil været at afvikle introridt i både nye og erfarne 
distanceklubber. Der er fint gang i introridt, hvilket betyder at der nu er 
overskud til at arbejde med andre parametre fra strategien.  
 
Følgende punkter vil blive opprioriteret i strategien for udvikling af distance i 
2022 

- Arbejde med at finde Distanceambassadører, som kan hjælpe til ved 
stævner og som ikke forpligtes til at have mentées 

- Synlighed af distance på sociale medier og til større ”Heste Events” i 
Danmark.  

- Uddannelse af nye officials. 
 
Arbejde med strategien og output på dialogmødet 
På dialogmødet, afviklet i februar 2022, var der fokus på at kommunikationen 
fra DRF/distanceudvalget ønskes mere gennemskuelig og synlig for rytterne 
og stævnearrangørerne. Dette ønsker udvalget at forbedre, og en af måderne 
bliver, at benytte siden på rideforbund.dk mere, til information om planer, 
strategier og lignende. En del af ovenstående content plan er at planlægge og 
fastlægge opdateringer til denne side. 
 
Desuden var det et ønske fra deltagerne til dialogmødet at mentorerne blev 
synlige under distance på rideforbund.dk, dette er nu muligt. 
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6 Eventuel 

 
 
 
 

 
Junior/YR (Indianer cup-Norge) 
Vi holder fast I det nuværende koncept for YR 
 
YR – 16 aktive ryttere (LC-LA) 
10 ryttere startede årets første stævne – Vesterbjørnkær Ridtet 
 
 
Følgende punkter udskydes til online møde i ultimo april/primo maj 
Stævnehjælpere 
 
Officials virke til stævner 
 
Startende LB ryttere og opefter under 21 år 
 
Distancedag 
 
16 km/t pr. loop 
 

7 Næste møde Online møde i ultimo april/primo maj 

 
 
 


