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Distriktsudvalget – referat 

 

Mødenr.: 46 

 
Dato:  Torsdag d. 3. december 2020 

 
Tid:  Kl. 18.00 til kl. 21.00 

Sandwich/frugt/kage/kildevand/kaffe & te fra kl. 17.30 
 

Sted:  Brogaarden, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart 

   
Deltagere: Distriktsformænd og repræsentanter 

 
D1 Birgitte Kronborg og Henrik Jørgensen 

D2 Jannick Holm 
D3 Bibi Hollenberg og Jeanett Sørensen 

D4 Helle Madsen og Chalotte Cady 
D5 Lisbeth Tetsche 

D6 Ole Kofoed-Dam/Teams 
D7 Helle Juul og Chanett Aalund 

D8 Sönke Iwersen  
D9 Heidi Bohn Jespersen 

D10 Aliice Østergaard 
D11/13 Thomas Vogt Hansen og Inger Overby/Teams 

D12 Eva Iversholt og René Lyngø 

D14 Mona Nørheden 
 

DRF’s bestyrelse v. Anne-Mette Binder  
 

Afbud: Liselotte Jacobsen D8 og Lone Nørager D14   
 

Referent: Sønke Iwersen D8 
  

 
 

Dagsorden: 
 

1. Velkommen til D12’s distriktsformand, Eva Iversholt, samt René 
Lyngø efterfulgt af præsentationsrunde 
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2. Valg af dirigent: Henrik Jørgensen 

 
3. Nyt fra DRF’s administration/bestyrelse v. Anne-Mette Binder 

 
A. Bestyrelsesmøde 26. november 2020 

o Corona-status 

Der opleves en forståelig og generel frustration fra mange klubber og 
stævnearrangører. Der savnes mere ensartethed fra politiets side vedr. 

vurdering om arrangementer/ ridestævner kan afholdes – man er i DRF i 
dialog med DIF og andre interessenter og samarbejdspartnere. 

 
o Nye ansigter i administrationen 

Der tilgår en ny projektleder for elevskole + ryttermærker og 
udviklingskonsulent. Arno Gormsen er ny klubkonsulent for Vest DK på 

deltid. Maibritt Viffeldt tager sig af klubberne i Øst. 
 

o Relancering ryttermærker, der bliver digitale og forankres i elevskolerne, 
med ”spørgetimer” på Teams. Populært og velbesøgt. 

 
o Certificeringsordninger 

Der opleves igen større interesse og nysgerrighed for certificeringer fra 

klubbernes side. Man arbejder videre med certificeringsordningen og 
håber på større tilslutning i forlængelse af, det er gjort lettere at opnå 

certificering. 
 

o Trænerseminarer dressur 
En af de aktuelle emner, der er taget op i gruppen er mundsår hos 

konkurrenceheste og ponyerne. Men også andre overordnede 
trænertemaer har været i spil ved de tre afviklede og meget populære 

seminarer. Elitechef for dressuren Kimmi Nielsen står bag en indkaldelse 
til dialog med forskellige interessenter, hvor emnet har været debatteret. 

Det var en positiv oplevelse hvor flere interessenter kom med værdifuld 
åbenhed og vidensdeling, hvilket er 1. skridt til forandring, herunder også 

kulturen i sporten. 
    

o DRF’s Fællesbestemmelser og disciplinreglementer 2021 

De nye fællesbestemmelser er efter stor indsats fra arbejdsgruppen med 
Anne Birgitte Gammeljord i spidsen færdiggjort. De er sammen med spr.- 

og dr.-reglementerne 2021 meldt ud. Det har givet anledning til stor 
debat herunder særligt vedr. D-stævner og udelukkelsen af ryttere, der 

har startet sværhedsgrad 4 og mere. 
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Tanken bag ændringerne er gode og det er svært at tilgodese alle, 

hvorfor der opfordres til at give ændringerne i Fællesbestemmelserne en 
chance, hvorefter vi får et bedre grundlag for evt. evaluering af 

ændringerne i det efterfølgende år. 
 

Spørgsmål: ”D4, hvorfor må man ikke ride D-stævner i dressur, når man 

rider B stævner?” 
Svar:”Anne-Mette, man prøver at skabe en mere retfærdig gruppering, 

der konkurrerer mere lige, så de helt dygtige ikke starter mod de mindre 
rutinerede”. 

 
Spørgsmål: ”D4, Charlotte – Hvorfor gælder reglen ikke i springning?” 

Svar: ”Henrik, man har i springning ikke samme udfordringer” 
 

Kommentar: ”D10, Aliice – man kan også starte uden for konkurrence” 
 

Spørgsmål: ”D3, Chanett - kan man ride andre heste ved D-stævner, og 
er der særlige regler for ungryttere og juniorer eller U25?” 

 
Svar:”Henrik – nej der er ingen undtagelse” 

 

Spørgsmål:”D12, Eva – kan der evt. som hidtil skrives i en anden farve, 
når der er rettelser, så man hurtigere kan finde dem?” 

 
Svar:”Anne-Mette, vil tage forslaget til efterretning og bringe det videre 

til administrationen” 
 

o Strategispor 2022-2025 - grundlaget for størstedelen af tildelte DIF-
midler:  

1. Ridesportens Elevskoler  
2. Stærkere Klubber 

3. Ridesportens adgang til Naturen 
4. DRF’s samarbejde med Team Danmark 

 
o Rytterlicenser 2021 

Der er indført en ny struktur/pristigninger vedr. licenser 

Generelt er nogle af de ændringer vedr. licensen, herunder prisen, truffet 
uden bredere inddragelse af DISU, som gerne så en bredere dialog. 

 
Kommentar: ”D2 Jannick – Man bør være opmærksom på vigtigheden i 

signalværdien ved prisændringer” 
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Svar: ”D11/13, Thomas – Beslutningsprocessen er måske gået for 
hurtigt, og at man ikke helt har set konsekvenserne af det”. 

 
o Program for repræsentantskabsmøde 18. april 2021, Korsør (eller online)  

Hvis man ikke kan mødes fysisk lægges der op til digital afholdelse. Der 

arbejdes med en ide om workshops. Der er ligeledes planen, at det 
optages, så man har muligheden for at se det senere. 

 
o Forretningsordenen 

 
B. Formålet med distriktsudvalget 

https://www.rideforbund.dk/servicemenu/Om%20DRF/Organ
isation/Distrikter/Distriktsudvalget.aspx 

C. Forretningsorden for distriktsrådene 

https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Om%20DR

F/Organisation/Distrikter/20131021_final_forretningsorden_d
istrikter.ashx 

 
Der blev foretaget en gennemgang af forretningsordenen for senere 

drøftelse. 

 
Deltagerne blev delt op 2 og 2 og drøftede forretningsordenen, og 

hvorvidt man i distrikterne efterlevede denne. 
Det blev besluttet at en justeret forretningsorden kunne være et emne til 

årsmødet i marts. I den forbindelse meldte følgende personer sig i en 
arbejdsgruppe, der udarbejder et oplæg: D2 Jannick, D10 Alice, D14 

Mona og D7 Helle  
Anne-Mette erindrede om, at det i sidste ende er DRF’s bestyrelse, der 

skal godkende en evt. korrigeret forretningsorden for distrikterne. 
 

4. Generelle spørgsmål fra klubber/distrikter 
 

A. Oplæg til drøftelse; D11/13 
” Begrundelse for at holde stævner på hverdage? 

Ovenstående  spørgsmål fra distrikt 11-13´s klubber er affødt af 

stævner, som holdes på hverdage på et meget lavt niveau og for 
skolesøgende børn.  

Distriktet mener, at vi som forbund skal værne om børnene og 
deres hverdag. Vi finder det ikke i tråd med andre sportsgrene. Det 

handler ikke om elite-børn, men om børn på de laveste niveauer.  

https://www.rideforbund.dk/servicemenu/Om%20DRF/Organisation/Distrikter/Distriktsudvalget.aspx
https://www.rideforbund.dk/servicemenu/Om%20DRF/Organisation/Distrikter/Distriktsudvalget.aspx
https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Om%20DRF/Organisation/Distrikter/20131021_final_forretningsorden_distrikter.ashx
https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Om%20DRF/Organisation/Distrikter/20131021_final_forretningsorden_distrikter.ashx
https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Om%20DRF/Organisation/Distrikter/20131021_final_forretningsorden_distrikter.ashx
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Det ville være OK at anvende de normale ferieperioder så som 

vinterferie, efterårsferie osv. Samtidig vil det også betyde at vi kan 
få mangel på officials til andre arrangementer.” 

 
Der blev kommenteret flittigt på spørgsmålet vedr. børns deltagelse til stævner 

i hverdagen, herunder særligt ved almindelige stævner og i de mindre klasser. 

Der blev ligeledes drøftet, hvorvidt ansvaret ligger hos DRF, hos arrangøren 
eller hos forældre og skole. 

 
Spørgsmålet er i mellemtiden blevet undersøgt af direktør Morten Rodtwitt, og 

det er fastslået, at det i folkeskoleloven er lovbestemt, at man skal ansøge 
skolen om fri uden for almindelig ferie og helligdage. Herefter vurderer skolen i 

samråd med forældrene hvert enkelt tilfælde fra gang til gang, hvorfor 
ansvaret ligger hos skolen og forældrene. 

 
Det vurderes pt. ikke at have et omfang, hvor DRF skal foretage sig yderligere.  

 
B. Opfølgning fra sidste møde; D4 (bilag) 

”Vidensdeling og evt. konsekvens ift. klubbers aflysning af 
stævner” 

Fra referat mødenr. 45: 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? 
 

Kommentarer: 
 

D4 ”Charlotte – klubber aflyser nogle gange på for tyndt grundlag” 
 

D10 ”Aliice – i D10 skal klubber, der aflyser, betale TD alligevel” 
 

D12 ”Eva – savner grundlag for restriktioner” 

D11/13 ”Thomas – ser ikke problemet i eget distrikt, her hjælper udvalget med 
at finde en løsning, når klubber kommer i problemer med at gennemføre” 

 

D10 ”Aliice – klubber, der gennemfører, får nemmere ved at få tildelt stævner 
en anden gang” 
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D11/13 ”Inger – der er fare for at rytterne ikke tilmelder sig stævner, der altid 
aflyser, da man så har tilmeldt sig med udgifter til følge. Hun opfordrer hendes 

klubber til at betale adm. gebyret tilbage til rytterne” 
 

Man opfordrer klubberne til at tage dialogen til distriktsrådsmøderne lokalt i 

distrikterne.  
 

 
5. Breddeaktiviteter 

 
D12 formand Eva, som også er formand for Breddeudvalget, oplyste, at der 

kommunikeres online, og at der foregår online-aktiviteter. 
 

D14 Mona oplyste, at de gjorde meget brug af de mulige breddeaktiviteter, der 
var tilgængelig.   

 
 

6. Officials 
D10”Alice mente, at 10-timers-reglen er for lang for TD`erne” 

 

D11/13 ”Thomas oplyste, at de ofte har op til 2 timers kørsel hver vej oveni” 
 

D14 ”Mona oplyste, at D14 har talt om 7 timer + kørsel 
 

D4 ”Helle oplyste, at der er kæmpet hårdt for at få 10 timers reglen. Det er 
dyrt for klubberne, så en ændring bør foretages over tid, evt. 9 timer” 

 
D3 ”Jeanett bemærkede, at nogle klubber spekulerer i timerne, når der 

planlægges klasser, for at undgå ekstra TD`er” 
 

D10 ”Alice kommenterede, at hvis der skal ske ændringer, bør det 
gennemføres på en gang. TD bliver i D10 tildelt en klub, og der bliver 

automatisk tildelt to, hvis det er nødvendigt” 
 

  

7. Reglementsændringer 
Spørgsmål: D4 ”Charlotte – må man udskrive stævner 24-7?” 
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Svar: Henrik – ”Der er efterhånden givet så mange dispensationer, at det ikke 
længere giver mening at have regler på det område – til gengæld skal der 

være ro i stalden om natten” 
 

8. Stævnekoordinering 

 
D4 ”Charlotte orienterede om, at de havde udfordringer i D1-5, hvor D2 havde 

meldt sig ud af det forpligtende samarbejde, og at taberne var klubberne og 
rytterne” 

 
DRF ved Anne Mette opfordrede D2 til at genoverveje beslutningen, og alle 

parter blev opfordret til at genbesøge muligheden for at genindføre 
samarbejdet i D1-5. 

D2 Jannick forsikrede, at intentionen - uanset om man var en del af 
stævnekoordineringen eller ej - var at klubberne og distrikterne tog hensyn til 

hinanden, og ikke bevidst prøvede at køre hinanden over. Han ville tage 
opfordringen fra DRF/Anne Mette med tilbage til bestyrelsen i distriktet, men 

pointerede, at såvel D2 som de andre distrikter måtte se indad, og at en 
eventuel genoptagelse af samarbejde måtte tage udgangspunkt i de ting, der 

fungerede. 

 
D12 Eva fremlagde udfordringen med koordineringen af Jydsk/Fynsk 

distancemesterskabet. Dette er nu i det lokale distrikts stævneudvalg, hvilket 
er uhensigtsmæssigt. 

Anne-Mette kunne supplere med ny viden vedr. koordineringen. Det er 
besluttet at koordineringen går tilbage til centralt hold i distance disciplin 

udvalget/administrationen.  
 

9. Mødeplanlægning 
 

Næste møde i DISU: Årsmøde 2021 6.-7. marts 2021 på Fyn 
 

10. Eventuelt 
 

Henrik redegjorde kort omkring status i konflikten i en klub i D1. 

 
D3 Jeanett takkede med chokolade-kurve Anne Mette og konsulent Arno 

Gormsen for deres hjælp med Vindinge Rideklubs store udfordring omkring 
ekstraordinær generalforsamling, vedtægter, valg til bestyrelse m.m. 
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Slutteligt udtrykte medlemmerne af distriktsrådet en stor tak til Anne Mette for 

hendes indsats for klubberne i distriktsrådet. 
 

”Livet er som en bog, hver dag er en ny side – hos Anne Mette et nyt kapitel” 
☺  

 

Sønke J. Iwersen, D8 
   

 
 


