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Landsmøde Rideudvalg. 29.august 2020 
Tilstede: EOR, Glostrup Rideklub, Højris Rideklub, Rytterforeningen i Skælskør, Ledøje-Smørum Rideklub, 

Sportsrideklubben samt Rideudvalget. 

Landsmødet er rettidigt indkaldt 14.juli 2020. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent – 

2. valg af stemmetæller –vi valgte ikke at have stemmetæller 

3. valg af referent -Helene 

4. formandens beretning 

5. kasseren orienterer om udvalgets økonomi 

6. planer for den kommende periode 

7. indkomne forslag 

8. Valg af udvalgsmedlemmer 

A: valg af 1 medlem til Pararideudvalget 1 år, vakant 

B: valg af 1 medlem til Pararideudvalget 2 år, vakant 

C: valg af 1 medlem til Pararideudvalget 2 år, vakant 

 

9. Eventuelt 

Landsmødet holdt et minuts stilhed til ære for Inger Albertsen, som afgik ved døden den 12.juli 2020. Ære 

være hendes minde. 

Formanden takkede for det initiativ der var taget i forbindelse med indsamling blandt ryttere til en krans 

ved bisættelsen. 

Referat 

Ad 1 Punktet udgår da det ikke skønnes nødvendigt 

Ad 2 Punktet udgår da det ikke skønnes nødvendigt 

Ad 3 udvalget foreslår Helene Bech som accepterer valget 

Ad 4 Se formandens beretning her: 

https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Para/Paranyt.aspx 

 Karin Lindved supplerede beretningen med bemærkninger til Special Olympic delen af 

beretningen. 

Beretningen blev godkendt af forsamlingen, med følgende spørgsmål 

Hvad er indholdet i et fremtidigt UAF hold? 

UAF holdlederens arbejde vil fremadrettet både være af opsøgende karakter og at være træner for de 

yngste klassificerede ryttere. 

Hvordan bliver man klædt på til at være klassifikatør? 

http://www.parasport.dk/
mailto:hebe03@frederiksberg.dk
https://www.rideforbund.dk/Ridesport/Discipliner/Para/Paranyt.aspx
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Der er fastlagte internationale kurser for klassifikatører. Opstartskurset bliver betalt af Parasport Danmark, 

en eventuel klassifikatør-følordning kan eventuelt betales af udvalget. 

 

Ad 5 Mette Gammelby uddelte budgetoversigten fra Parasport Danmark for 2019 og gennemgik 

posterne. Budgettet var af Parasport Danmark udlagt som et rammebudget som udvalget 

selv har fordelt på de ønskede poster. Budgetrammen for 2019 blev overholdt.  

Budgetfremlæggelsen blev godkendt. 

 

Ad 6 Udvalget har fokus på: 

-at få udarbejdet en samarbejdsaftale mellem Parasport Danmark og dansk ride Forbund. 

-at få uddannet nye klassifikatører 

-at fortsat udvikling på pararidning 

 

Ad 7 Der ønskes en fastlagt stævnekalender for S.O, med to stævner på hver side af Storebælt  

Der ønskes en drejebog for afholdelse af S.O stævner afholdes, priser mm. 

Forsamlingen takker for forslaget. Begge forslag arbejdes der allerede på at få til at lykkes og 

vi vil arbejde videre på løsningen. 

 

Ad 8 A: Henrik Jørgensen stiller op og vælges for 1 år 

B: Nina Faxe stiller op og vælges for 2 år 

C: Marianne Riis Søborg stiller op og vælges for 2 år 

Udvalget ønsker de nye medlemmer velkommen. 

 

Ad 9 EOR vil gerne lægge rammet til styrke netværket mellem alle pararyttere –både dem på hold 

og dem der ikke rider på hold-ved at afholde en fast weekend for pararyttere. Vi tager 

forslaget med i udvalget og arbejder videre med forslaget. 

 

Formand   Referent 

Jens Kryger   Helene Bech 
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