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

Ikke til stede:  
 

 

 

1 Nyt fra administrationen 

Herpes og nedlukning 
Det bliver muligt at holde stævner igen fra uge 15. Udvalget har erfaret, at det kan være en god ide, som 
stævnearrangør at opdatere equipe løbende under tilmeldingsperioden. Det motiverer rytterne til at melde 
til i god tid og det hjælper på overblikket i disse tider, hvor der grundet restriktioner er begrænset antal 
pladser i klasserne. 
 
Corona og genåbningsplan 
Kulturministeriets udmeldinger varsler om yderligere løbende genåbning hen over foråret. DRF følger 
udviklingen tæt, og opdaterer løbende nye og ændrede retningslinjer på rideforbund.dk 
 
Go! – opgradering sker sidst i april 
Systemet bag om DRF Go! skal opgraderes. Derfor lukkes Go! i perioden fra 18.-25. april. Aktiviteter i 
DRF Go! vil stadig være synlige, men alle funktioner vil være låst i perioden. 
 

 

2 Strategi 

Udvalget og DRF arbejder på en samlet strategi for udvikling af hele distancesporten, som rummer alle 
interessenter i disciplinen. Formålet for strategien blev fastlagt på nærværende møde, og er: 
”Distancesporten skal gå fra udviklings- til kernedisciplin, gennem fællesskab, sammenhold og synlighed”. 
Dette formål skal danne rammen for al udvikling af distance under DRF, og skal komme til udtryk i alle de 
aktiviteter og initiativer, som udvalget søsætter. 
Strategiarbejdet er påbegyndt, til nærværende møde, og færdiggøres i løbet af foråret. Løbende i 
strategiarbejdet vil involverede interessenter i distancesporten blive holdt informeret og orienteret. 
 

 

3 Udvalgsarbejde 

LD-intro ridt 
De første ridt er fastlagt og findes på DRF Go! i stævnekalenderen. Information omkring afvikling og 
deltagelse i disse ridt findes her. 
 
E-veterinær uddannelse 
Den 22. april 2021 uddannes dyrlægestuderende på hestedifferentieringen til at blive E-veterinær officials. 
Med denne uddannelse vil de kunne varetage dyrlægeeftersyn til de ovenstående beskrevne LD-introridt. 
Formålet med at uddanne disse E-veterinær officials er: 

- At kunne tilbyde rideklubberne et dyrlægeeftersyn, til LD-intro ridt, til almindeligt official honorar, 
således at disse events bliver en økonomisk fordel for rideklubberne at afvikle. 

https://rideforbund.dk/ridesport/discipliner/distance/ld-introridt
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- At få flere kommende dyrlæger introduceret til distancesporten, så disse præges til at fortsætte i 
sporten efter endt uddannelse. 

Der kan læses mere om de forskellige typer af distancedyrlægeuddannelser her. 
 
YR-program 
Der arbejdes på at ligge en samling i juli. 
 
Nordisk Mesterskab 
I 2021 sendes der ikke noget hold til Nordisk mesterskab i distance. Dette grundet manglende 
kvalificerede ryttere. Arbejdet med de ryttere der ønsker at starte internationale stævner, fortsætter dog, 
og vi arbejder i stedet frem mod 2022 og 2023. 
I sommeren 2021 afholder DRF en samling, uden hest, for ryttere der ønsker at starte internationale 
stævner. Til denne samling vil fokus være at skabe sparrings- og træningsfællesskaber, så rytterne kan få 
så meget så muligt ud af hinanden frem mod kommende mesterskaber. 
Dato og tidspunkt for denne samling vil blive offentliggjort snarest. 
 

 
 
 
 

4 Eventuel 

Evaluering af LD-introridt 
Da LD-introridt er et nyt koncept, vil udvalget og DRF gerne være sikre på, at vi hele tiden optimerer og 
justerer til hvis der er behov. Derfor vil en repræsentant fra udvalget og ansvarspersonen for distance i 
DRF’s administration, invitere arrangør, ansvarlig mentor og E-veterinær official til et online 
evalueringsmøde, hvor eventuelle justeringer drøftes. Målet er at fastlægge et sådant møde i ugen efter 
LD-introridtet. 
 
”Mit første distanceridt” 
Udvalget arbejder på et koncept for ”mit første distancestævne”, som bygger på tre faser 1) Online 
introduktionsoplæg fra mentorerne, 2) Video – en dag til distancestævne og 3) Deltagelse i mit første 
distancestævne. Der arbejdes videre med konceptet i udvalget frem mod næste udvalgs- og mentormøde. 
 
Stævnekasse 
Udvalget har besluttet at tage 50 af de gule LC-veste fra hver kasse, som øremærkes til introridt. Introridt 
skal ikke betale for leje af stævnekassen. 
 

 
5 Næste møde 

Næste møde 
3. juli 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Officials/Uddannelse%20distancedyrl%C3%A6ger%202021.pdf

