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Distriktsudvalget – referat 

 
Mødenr.: 45 
 
Dato:  Tirsdag d. 15. september 2020 
 
Tid:  Kl. 18.00 til kl. 21.00 

Sandwich/frugt/kaffe/te/vand fra kl. 17.30 
 
Sted:  Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart 
   
Deltagere: Distriktsformænd og repræsentanter fra 

D1 Birgitte Kronborg og Henrik Jørgensen 
D2 Therese Kemp og Jannick Holm  
D3 Anni Busk og Jeanett Sørensen 
D4 Helle Madsen 
D5 Lisbet Tetsche 

D7 Helle Juul og Chanette Aalund 
D8 Söncke Iwersen og Arno Gormsen 
D9 Tommy Nielsen og Heidi Bohn 
D10 Lene Rosenberg 
D11/13 Thomas Vogt Hansen og Inger Overby  
D12 Lis Juul 
D14 Mona Nørheden Johansen og Lone Nørager 
 
DRF’s bestyrelse og administration 
Anne-Mette Binder (referent) 
Anne Silfwander 
Morten Rodtwitt 

 
Afbud: Ole Kofoed-Dam, D6 og Aliice Østergaard, D10 
 

 
Dagsorden: 
 
 

1. Velkommen til D9’s distriktsformand efterfulgt af præsentationsrunde 
 

2. Valg af dirigent: Arno Gormsen 
 

3. Nyt fra DRF’s administration og bestyrelse 
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A. Administration 
1. Kort orientering om ’pejlemærkerne’ for en tilpasning af DRF’s 

stævnestruktur  med mulighed for drøftelse ved MRO og ASI. 
Rytterkategoriseringer drøftet som mulighed. Også stævner til de 
rigtige og relevante målgrupper vendt som et opmærksomhedspunkt. 
Mange stævner i genoplukningsfasen er aflyst på grund af for få 
starter. Hvad må stævner koste? Skal priserne differentieres fra B-
niveau? Nogen bekymring omkring dette fra distrikterne. Opfordring til 
at lade stævnekoordinatorerne komme på banen i en høring inden, 
der træffes en beslutning om en ”stjerne-kategorisering” af stævner 
og tilpasning af stævnestrukturen i det hele taget. 

2. Info om tilbud til rytterne om rabat på licens i sidste kvartal af 2020 
som en support til klubberne. Halv pris for resten af 2020 på C-licens. 
Fremadrettet indløses licenser fortløbende. Nogle distrikter 
appellerede til at også D-licensen halveres resten af året. Forslaget 
tages med, og det meldes ud efter orienteringen på DISU-mødet. 
Generhvervelsesgebyret afskaffes på sigt. 

3. Orientering om MRO’s besøg i distrikterne – hvad kommer vi rundt 
om? MRO og administrationen prioriterer besøg i distrikterne.  
Præsentation af temaer, der er i spil ved besøgene. Herunder 
bestyrelsens strategiske pejlemærker frem mod 2030: Hestevelfærd, 
ridesporten og elevskolen som grundsten i ridesporten peger frem 
mod klubben i centrum (veldrevne klubber med fokus på drift, 
uddannelse og udvikling). Servicefunktionen i sekretariatet skal 
fortsat være i højsædet, men der skal også være plads til at sætte 
fokus på og arbejde med forbundets udvikling i bred forstand. MRO 
tilbød at komme i flere distrikter, end han allerede har været. Kontakt 
ham for dato og aftale. 

4. Orientering om arbejdet med Fælles Bestemmelser ved Henrik 
Jørgensen. Oplæg præsenteres for bestyrelsen på oktobermødet. 
Redegørelse for udførlig tidsplan og enkelte kerneområder. Nyt 
medie frem for PDF-løsningen introduceres med Fælles 
Bestemmelserne. Bliver mere brugervenligt og intuitivt. 
Disciplinreglementer føres også over i det nye medie. 
 

B. Bestyrelse; AMB fremhævede punkter fra bestyrelsesmødet 8. 
september 2020 

 
1. DRF’s ’adgang til naturen-indsats’ i samarbejde med DIF og 

Friluftsrådet med foretræde for miljøminister Lea Wermelin 25. 
september i forlængelse af DRF’s skriftlige henvendelse til ministeriet 
26. august. DRF opruster med naturkonsulent; kontakt og brug ham 
gerne. Info på hjemmesiden vedr. telefon/e-mail. 

2. Samarbejdsaftale med Dansk Erhverv fungerer efter oplysninger fra 
administrationen godt. Adm. henviser en til to klubber ugentligt til 
Dansk Erhverv med spørgsmål om kontraktlige forhold og 
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restanceproblematikker. Levner plads til servicering i forhold til andre 
områder fra sekretariatets side. 

3. Status genåbning af ridesporten/COVID19 inkl. afvikling af mange 
forskellige mesterskaber fungerer overvejende godt med høj grad af 
fleksibilitet fra alle involverede. Men retningslinjerne ændrer sig 
fortsat løbende, hvilket kan skabe små bump på vejen for nogle 
klubber og stævnearrangører. 

4. Godkendelse af nye medlemmer disciplinær- (Tom Nielsen genvalg 
og Katrine Kent Frederiksen nyvalgt)  og distanceudvalgene (Kenneth 
Lassen og Lena Atzen). 

5. Udstyrskontrol ved DM og DRF-mesterskaber med deltagelse af 
Mette Uldahl, DRF’s veterinærkonsulent. Fokus på kulturændring 
fremadrettet samt hensynet til TD’s rolle i de udfordrende situationer. 

6. DRF’s certificeringsordning vol. 2 fra 1. januar 2021; også 
præsenteret af MRO. 
I udarbejdelsen af DRF’s certificeringsordning vol. 2, har 
administrationen været i dialog med Dorthe Paludan, Stutsborg 
Rideklub og Linda Sandris, Dalumgaard Rideklub ligesom 
bestyrelsesmedlemmerne Tina Callesen og Jørgen Mertz har givet 
input til DRF’s klima- og miljøcertificering. MRO/administrationen 
sender info ud om emnet ift. hvad konsekvenserne og id’eerne 
konkret omhandler.  

7. Præsentation af DRF’s talent- og elitestrategi ved Kimi Nielsen; 
tværfagligt disciplinfokus blandt trænere med ryttere på et vist niveau 
og ledere. Kan være et rigtigt godt forum også ift. kulturen omkring 
mundsår. 

8. Proces for indgåelse af ny strategiaftale 2022-2025 med Danmarks 
Idrætsforbund; ligger til grund for nogle af tilskuddenefra DIF. 
 

a. Tager udgangspunkt i politisk program 2021-2024: 
i. Sammen om idræt og bevægelse (fx frivillighed, nye 

rammer for fællesskaber på tværs af idrætter) 
ii. Fremtidens idræt for børn og unge (kompetente 

voksne – forældre/trænere – samt sunde, udviklende 
idrætsfællesskaber) 

iii. Idrætten tager ansvar (fx Soldaterprojekt, Get2Sport, 
biodiversitet/miljø) 

 
b. Arbejdsgrupper indenfor de tre områder med repræsentation 

af DIF-bestyrelsesmedlemmer (AMB er DIF-
bestyrelsesrepræsentant i arbejdsgruppen vedr. Børn & 
Unge). Der søges indenfor alle tre grupper frivillige med 
fingeren på pulsen i idrætsmiljøerne; ansøgning/indstilling 20. 
september. Kontakt MRO, hvis interesse. Det er et 
spændende og vigtigt arbejde. Også for DRF på den lange 
bane. 

 



 
 
 
 
 

 
Distriktsudvalget 

4 

 

4. Generelle spørgsmål fra klubber/distrikter 
 

A. D1: 
1. ”Klubber, der på forskellige (kreative) måder ser bort fra egne 

vedtægter, fx i forbindelse med lukning af klubben”. Orientering. 
B. D7: 

”Frivillig til VM 2022”, oplæg til drøftelse (bilag) 
MRO tager forslaget med til næste styregruppemøde i VM-
sammenhæng januar 2021. Forslag om at skele til DHL-konceptet. 

C. D4:  
”Vidensdeling og evt. konsekvens ift. klubbers aflysning af stævner” 
(bilag) 
Forslag om, at punktet tages op på næste møde, så distrikterne har 
dannet sig et indtryk af omfanget af aflysninger. Er problemet 
omfattende alle steder? Er det et udslag af konsekvensen i 
forlængelse af genåbningsperioden? 
Andet tema: Corona-stævnekoordineringen volder udfordringer; der 
er ”stævnemylder”. De klumper sig sammen i nogen distrikter. I andre 
fungerer det godt.  To distriktsrepræsentanter sad med i den 
arbejdsgruppe, der lavede retningslinjerne for stævner efter 
genopstart – selve stævnefordelingen ligger fortsat hos 
udvalg/administration for A- og B-stævner og hos distrikterne for C- 
og D- og E-stævner. Ordningen løber frem til årets udgang. En 
senere dato er meldt ud (marts 2021). Det skal rettes. 

 
5. Breddeaktiviteter 

Intet at bemærke 
 

6. Officials 
D7 mangler banedesignere og TD’er i området. Der mangler ofte frivillige til at 
hjælpe med bygningen i klasserne. Stort problem – også i andre distrikter.  
For dyrt at hente officials fra fx Sjælland. D11/13 og andre genkender manglen på 
banedesignere og unge dressurdommere; sidstnævnte, så de kan komme videre i 
systemet. D8 gjorde opmærksom på, at man måske for ofte lod klubberne udskrive 
et stort antal springklasser ved et stævne; der giver stort arbejdspres på 
banedesignere og hjælpere. Det er distrikterne, der godkender propositionerne og 
kan være opmærksomme på problemstillingen. 

 
7. Reglementsændringer 

D14 – hvad blev der af aftalen om reglementsrettelser én gang om året? 
ASI: Der pilles kun utidigt ved reglementet, hvis det er tvingende nødvendigt. Det 
behandles igen på kommende Afd. Sport-møde. MRO: Konceptet i Tyskland, hvor 
der kun ændres hver fjerde år, er ambitionen i forhold til det fremadrettede arbejde 
med reglementsrettelser. 

 
8. Stævnekoordinering 

Drøftet under forudgående punkt. 



 
 
 
 
 

 
Distriktsudvalget 

5 

 

D8 har haft lidt udfordringer med datoændringer ift. et større C-stævne. 
Forespørgsel om, hvorvidt det kunne komme med i A- og B-stævnekoorderingen. A- 
og B-stævnekalenderen 2021 forventes klar senest 1. december. 
 

9. Mødeplanlægning 
 

• Næste møde i DISU: 3. december på Fyn 
D4’s forslag vedr. ”Vidensdeling og evt. konsekvens ift. klubbers aflysning af 
stævner” (bilag) tages med. 

• Årsmøde 2021; hvor og hvornår? 6.-7. marts 2021 på Fyn; tak til Helle og 
Chanette. 
 
  

10. Eventuelt 
A. AMB deltager med Arno Gormsen i en ekstraordinær 

generalforsamling i D10. Klub/udlejer-kontroverser. Sker af og til, at klubber 
henvender sig direkte med ønske om tilstedeværelse af uvildige DRF-
repræsentanter ved sådanne lejligheder. Distriktsbestyrelser orienteres. 

B. D3: Spørgsmål til puljepengefordelingen ”Aktive sammen hver for sig” 
ift. overholdelse af deadline for anvendelsesformål. Administrationen følger 
op – også for at dele den gode historie. Distrikterne behøver ikke gøre noget. 

C. Udfordringer med check af vacc. ved D-stævner. ASI samler op i 
administrationen og melder tilbage til DISU ift., hvad man kan og ikke kan 
som stævnearrangører og facilitetsejere i den henseende. 

D. MRO: Der er ønske om mulighed for streaming fra flere sider fra 
stævner. Der lanceres tilbud om en ”film-kasse”, som kan købes af 
distrikterne i lighed med tidtagningsanlæg. Zibra Sport vil gerne understøtte 
det gratis. Mere info kommer. 

E. D3: Mange ”Corona-ridt” i Hedeland med rigtigt mange forenings-
uorganiserede ryttere/deltagere. Kan de samles op/inviteres indenfor som 
medlemmer af og i DRF? Distanceudvalget er på sagen. 

F. D2: Laver championatsregistrering og fejring i det kommende år. 
Ønskede input til, hvorledes det kan administreres og fik det.  

G. ASI sender mail til distriktsformænd med forespørgsel om interesse 
for særlig pony-cup.  

H. AMB rettede en stor tak til Lis Juul for indsatsen som formand for D12 
igennem de sidste syv år. Lis vil blive savnet i DISU-gruppen: DISU vil tage 
godt imod vedkommende, der afløser Lis på formandsposten. Lis takkede for 
rigtigt godt samarbejde i gruppen og forklarede baggrunden for sin 
beslutning. Vi kommer heldigvis fortsat til at se Lis i mange andre 
sammenhænge og fællesskaber indenfor ridesportsverdenen. 
 

 
 


