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Hvad sker der lige nu? 
 
Stævnesæsonen 2022 er næsten lige skudt i gang, hvor Vester Bjørnkær Ridtet nær Feldborg Plantage satte 
rammerne for en kanon god stævnestart med ca. 100 starter. Her havde de starter fra 6 km-klasser op til 84 
km-klasser. 47 var starter i VM-klassen på 14 km og kæmpede om point i Agria og DRF’s VM-holdturnering, 
hvor finalen afvikles under VM i Herning senere på året. 
 
I Påsken afholdt Aaskov Rideklub stævne i Borris skydeterræn, hvor der var omring 70 starter. Heraf 
startede de 41 i VM-klassen. 
 
Vi kan være meget stolte af, at vi på de to første stævner har haft 170 starter. Det tyder på, at rytterne har 
været sultne på at komme til stævne igen. 
 
Min rolle ved de to første stævner var to gange official. Første stævne bød på dommerrollen, og i Påsken 
stod den på TD-funktionen. Det er dejligt at komme ud og mødes med både ryttere og arrangører igen. 
 
 
Hvad er din rolle i distanceudvalget? Hvad arbejder i med lige nu? 
 
Min funktion i udvalget er formandsposten. Jeg har ansvaret for ledelsen i distanceudvalget, reglementet, 
distanceofficials, sparring med DRF og de andre discipliner, deltager i møder med formændene fra de andre 
udvalg under DRF, samt vores internationale ryttere/samlinger/holdsammensætningerne. 
 
Lige nu har vi stor fremgang i LD-intro ridt. Her prøver vi at starte distanceklasser op i rideklubberne, hvor 
det er muligt at lave små stævner, meget lokalt, så rytterne ikke skal ud at køre alt for langt. Forhåbentlig 
kan de på den måde blive rigtig bidt af det sammenhold, distancesporten har.  
 
Udvalget er også i fuld gang med at planlægge afviklingen af finalen i distance-delen af VM-holdturneringen 
under VM i Herning til august, hvor vi potentielt kan have ca. 150 distanceryttere igennem en 14 km rute. 
DET BLIVER STORT – OG SJOVT! Sideløbende arbejder vi hårdt på at udvikle og tiltrække flere til 
distancesporten. Derfor håber vi, at disse VM-ryttere også har fået smag for vores disciplin og den 
stemning, der er på stævnepladserne. 
 
 
Hvor startede distance for dig? 
 
Det hele startede ved Blaabjerg Ridtet for en del år siden, hvor jeg først var i sekretariatet og derefter blev 
medarrangør af ridtet. Vi lavede stævner som indebar DM og FEI 2*-klasser, så stævnearrangørrollen var 
min indgang til sporten. Sideløbende blev min datter, Frederikke, bidt af sporten, og med hende kørte vi 
landet rundt til diverse distancestævner. Dertil kommer rollen som chauffør og hjælper, som er endnu en 
vinkel på distancesporten, som jeg har stiftet bekendtskab med. Som en sidste vinkel på distancesporten 
valgte jeg for ca. 5 år siden, da muligheden bød sig, at ansøge om at komme ind i DRF’s distanceudvalg. 
Motivationen for det var, at jeg gerne ville være med til at udvikle, fremme og synliggøre 
distancedisciplinen i Danmark. At arbejde med distance er fantastisk, især fordi der findes så mange 
fantastiske mennesker omkring distancesporten, som hver især er med til at give sit bidrag til den gode 



stemning og kultur vi har. Når man lægger alt dette sammen, finder man vores skønne lille sport, som 
forhåbentlig er i gang med at vokse sig større. 
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