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2020 blev på mange måder et specielt år, som de færreste af 
os foreløbigt vil glemme. Corona-pandemien gjorde nemlig sit 
indtog i starten af året, og der gik ikke længe, før ord som for-
samlingsloft, afstandskrav, mundbind og smittetryk blev fast 
inventar hos mange af os, alt imens vi forsøgte at navigere i 
de mange restriktioner for at kunne passe vores heste og op-
retholde et nogenlunde fornuftigt aktivitetsniveau. 

Kort efter nedlukningen af Danmark blev det tydeligt, at lan-
dets rideklubber var hårdt pressede og havde brug for hjælp 
og sparring, og derfor besluttede ledelsen at ’omlægge drif-
ten’ og kanalisere en stor del af medarbejdernes ressourcer 
over i en ’corona task force’, der ringede rundt til klubberne 
for at rådgive om alt fra hjælpepakker og kompensationsmu-
ligheder til inspiration til corona-venlige udendørsaktiviteter. 
På den måde kom vi i dialog med langt flere klubber end un-
der normale forhold, og vi havde mulighed for at give konkret 
sparring til hver enkelt klub.

Men for især elevskolerne var sparring og rådgivning ikke helt 
nok. Økonomien var presset pga. nedlukningen, og derfor gik 
Trolle Company og Dansk Ride Forbund sammen om at plan-
lægge en fælles ’aktivitetsdag’ i ridesporten under #aktive-
sammenhverforsig, hvor der kunne samles penge ind til elev-
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skolerne via salg af t-shirts og donationer. Der var enorm 
opbakning fra både bredden og eliten, og vi endte med i fæl-
lesskab at have indsamlet lidt over en halv million kroner, som 
elevskolerne efterfølgende har kunnet ansøge om støtte fra. I 
alt 150 klubber sendte ansøgninger ind, og af disse endte 62 
klubber med at modtage støtte.

Også på eliteniveau blev 2020 noget anderledes end forven-
tet. Med et planlagt OL og PL i Tokyo var der lagt op til et år 
med store sportslige begivenheder og præstationer, men det 
skulle corona-pandemien desværre også få sat en stopper for. 
Legene blev nemlig udskudt til 2021. 

Der er ingen tvivl om, at det generelt set blev et år med et 
væsentligt lavere stævne- og aktivitetsniveau herhjemme end 
normalt. De mange restriktioner var både svære at tolke og 
navigere efter, men ikke desto mindre lykkedes det mange af 
vores frivillige ildsjæle at afvikle både ridestævner, undervis-
ning, sociale arrangementer mm. på forsvarlig vis, selvom det 
utvivlsomt virkede uoverskueligt og krævede stor omstillings-
parathed og mange arbejdstimer. Det vidner om, hvor fanta-
stisk en frivilligånd og hvor stærkt et sammenhold, vi har i vo-
res dejlige sport. 

“2020 BLEV PÅ MANGE 
MÅDER ET SPECIELT ÅR, 
SOM DE FÆRRESTE AF OS 
FORELØBIGT VIL GLEMME”
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2020 - ÅRET DER BLEV AFLYST
Et noget anderledes stævneår 
2020 skulle have været et begivenhedsrigt år med OL, hvor 
vi var kvalificerede i både dressur, spring og military, men så 
kom corona. Det betød mange udskydelser og aflysninger af 
stævner og aktiviteter, og netop udskydelsen af OL var en 
stor skuffelse for både atleter og fans. Også det årlige World 
Cup Herning var truet af corona, og det endte da også med, at 
arrangementet måtte nedskaleres væsentligt og flyttes til Vil-
helmsborg. Her lykkedes det heldigvis at afvikle en flot Wor-
ld Cup-kvalifikationen, hvor Cathrine Dufour og Bohemian red 
sig til en guldmedalje i World Cup küren foran de to tyske me-
stre Jessica von Bredow-Werndl og selveste Isabell Werth. 
I september, hvor sensommervejret i Europa hjalp os med at 
holde corona lidt i skak, lykkedes det desuden de unge dres-
surryttere at komme til EM i Ungarn, og det blev til hele syv 
flotte medaljer; fire holdmedaljer og tre individuelle. Junior-
rytterne og ponyrytterne høstede begge holdsølvmedaljer og 
både ungrytterne og U25-rytterne red sig til holdbronzeme-
daljer. Individuelt sikrede Anne-Mette Strandbye Hansen sig 
guld, og Sophie Boje Obel Jørgensen opnåede hele to individu-
elle sølvmedaljer.

Skarpt fokus på elitestrategien
På trods af aflyste stævner, havde vores eliteafdeling i sam-
arbejde med vores landstrænere og holdledere fuldt fokus på 
implementering af den nye elitestrategi. Det betød bl.a., at 
der blev afviklet en række træningssamlinger og hjemmebe-
søg for brutto- og landsholdsgrupperne – alt sammen under 
hensyntagen til de evigt skiftende corona-restriktioner. Der-
udover blev de nye trænerseminarer afviklet med stor succes 
inden for dressuren. Her var bruttogrupperytternes daglige 
trænere inviteret til tre seminarmoduler med fokus på træ-
nerens indflydelse på talenternes udvikling og fastholdelse i 
sporten. Samme koncept er planlagt for springningen og for-
ventes at blive afviklet i løbet af foråret 2021. 

Meget at se frem til i 2021 og 2022
I 2021 ser vi frem mod OL og krydser fingre for, at det kan 
afvikles. Vi glæder os i den forbindelse over, at alle vores kva-
lifikationer fortsat er gældende, og nu skal det så blive spæn-
dende at se, hvilke ryttere der ender med at skulle repræ-
sentere Danmark. Udover OL planlægges også EM i alle tre 
olympiske discipliner, såfremt det kan gennemføres sund-
hedsmæssigt forsvarligt, for udover corona-pandemien kan 
vi desværre ikke komme udenom det EHV1-udbrud, vi nu ser 
i Europa. Vi krydser fingre for, at situationen for såvel nati-
onal som international sport hurtigt kommer under fuld kon-
trol, så vi igen kan glæde os over at følge vores dygtige rytte-
re tæt ude på stævnepladserne. Herefter ser vi frem mod VM 
i Herning i 2022, hvortil forberedelserne er i fuld gang. VM 
i dressur, paradressur, springning og voltigering bliver både 
det største internationale ridesportsmesterskab i Danmark 
nogensinde og den største sportsbegivenhed i Danmark i hele 
2022, så der er bestemt noget at glæde sig til. 

Foto: ridehesten.com
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DET LANGSIGTEDE STRATEGISKE 
FOKUS 
Mere tid til strategi og udvikling
Selvom corona unægteligt var en stor udfordring og gav an-
ledning til mange frustrationer hos de fleste, kastede pan-
demien heldigvis også lidt positivt af sig. De mange aflysnin-
ger og begrænsninger ift. f.eks. fysiske møder og aktiviteter 
gav os nemlig mere tid til at prioritere de strategiske tiltag 
og udviklingsprojekter, som vi i forvejen havde på tegnebræt-
tet. Her følger et overblik over, hvad vi fokuserede på i 2020:

DRF’s strategiske pejlemærker frem 
mod 2030
På et strategiseminar i januar 2020 lagde bestyrelsen og le-
dergruppen i DRF sig fast på fire langsigtede strategiske pej-
lemærker for forbundet, som nu er fundamentet for vores ind-
satser og prioriteringer frem mod 2030. Pejlemærkerne er 
hver især koblet til et konkret indsatsområde, nemlig rideklub-
ben, hestevelfærden, ridesporten og elevskolen.

1. Rideklubben: Vi skal sikre veldrevne klubber med fokus på 
drift, uddannelse og udvikling

2. Hestevelfærden: DRF tager ansvar og sætter 
 dagsordenen
3. Ridesporten: Vi skal sikre en attraktiv stævne- og aktivi-

tetsstruktur for alle - på alle niveauer
4. Elevskolen: Vi skal sikre rytternes grunduddannelse og 

skabe forudsætninger for heste som livsstil

Samarbejdet med Danmarks  
Idrætsforbund (DIF)
Også i samarbejdet med Danmarks Idrætsforbund er de stra-
tegiske pejlemærker tydeligt inkorporerede fremadrettet. 
DIF’s støtte til ridesporten er som bekendt forankret i en fire-
årig strategiaftale, og da vi i 2020 indledte drøftelserne med 
DIF om aftalen for 2022-2025, var det altså oplagt at ind-
tænke projekter og indsatser, der understøtter pejlemærker-
ne. Derfor indeholder den kommende strategiaftale med DIF 
følgende områder/spor:

1. Udvikling af elevskolerne 
2. Klubberne i fokus
3. Adgang til naturen
4. Samarbejde med Team Danmark

Fortsat udfordring af det traditionelle 
medlemsbegreb
Ønsket om selv at kunne tilpasse og individualisere måden, 
man dyrker motion på, har de senere år udfordret det tradi-
tionelle medlemsbegreb, og det har bestemt ikke ændret sig 
under corona-nedlukningen. Derfor arbejdede vi målrettet vi-
dere med de breddeaktiviteter- og initiativer med klubforank-
ring, som vi søsatte i 2019, og vi tilføjede også nye til listen. 
Vi havde fortsat fokus på at aktivere bredt under devisen, 
at man skal kunne deltage i aktiviteterne, uanset om man er 
klubmedlem eller ej. Eksempler på aktiviteter, der taler ind i 
tendensen, er f.eks. den nye DRF ForhindringsCup for voksne 
og DRF Kæpheste Cup. 

Revitalisering og digitalisering af  
ryttermærkerne
Igen i 2020 var ryttermærkerne på dagsordenen. Arbejdet, 
der blev påbegyndt i 2019, fortsatte nemlig gennem hele 
2020, og pr. 1. januar 2021 var vi klar det det nye koncept. 
Nu er antallet af ryttermærker skåret ned fra 5 til 3, og ind-
holdet er blevet opdateret og justeret, så stoffet matcher ele-
vernes aldersniveauer og evner. De gamle undervisningshæf-
ter er erstattet af helt nye fagplaner for hvert enkelt mærke, 
ryttermærkeprøverne er blevet gjort digitale, og eleverne får 
fremadrettet både en fysisk ryttermærkenål og et digitalt 
ryttermærke-badge på deres Go!-profil. Også når det kom-
mer til selve ryttermærkeundervisningen, er der sket ændrin-
ger – vi lægger nemlig op til, at den fremadrettet med for-
del kan håndteres af elevskoleunderviserne. I den forbindelse 
har arbejdsgruppen, der står bag opdateringen, derfor udar-
bejdet en række lektionsbeskrivelser til hvert af ryttermær-
kerne, som kan fungere som konkret inspiration til, hvordan 
ryttermærkeundervisningen helt praktisk kan integreres i den 
daglige elevskoleundervisning. På den måde har vi forsøgt at 
gøre det så simpelt som muligt at forankre mærkerne ude i 
elevskolerne.  

Certificeringsordning vol. 2
Et projekt, der ligeledes var undervejs i 2020, var en opdate-
ret version af DRF’s certificeringsordning, som nu er færdig-
gjort. Flere klubber er allerede i gang med at lade sig certi-
ficere, og fordi det nu er langt lettere, mindre bureaukratisk 
og med større støtte fra DRF’s administration, forventer vi, 
at mange flere vil følge trop i løbet af 2021. Kort fortalt har 
vi skåret antallet af certificeringer ned fra otte til fire og re-
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videret både indhold og krav, og fremover vil vi gøre meget 
mere ud af at promovere de certificerede klubber til inspirati-
on for andre, bl.a. gennem månedlige klubportrætter. Den nye 
ordning skal fungere som et udviklings- og kvalitetssikrings-
værktøj, og DRF kommer til at fungere som en aktiv samar-
bejdspartner ved at yde både faglig sparring og administra-
tiv support. 

Rekruttering og genaktivering af voksne 
til ridesport
2020 var startskuddet til projekt ”rekruttering og genaktive-
ring af voksne”. Den indledende fase i projektet med vidensind-
samling og idégenerering blev afviklet i første halvdel af 2020, 
og i efteråret kunne testfasen for alvor gå i gang. På trods af 
corona blev der i 2020 testet en god håndfuld tiltag og aktivi-
teter med formål om genaktivering af voksne til ridesport ude 
i landets rideklubber. Disse tiltag bliver i starten af 2021 eva-
lueret, og nye tiltag igangsættes i et tæt samarbejde mellem 
DRF og klubberne. 

Fuld fart på kæphestene
DRF Kæpheste Cup blev for alvor skudt i gang i 2020, og 
trods corona blev der afholdt et pænt antal kvalifikationer. 
Der var dog ikke starter nok til, at det gav mening at afvikle 
en finale, så derfor modtog de højest placerede i cuppen i ste-
det finalerosetter med posten efter sidste stævne i 2020. 
Kæphest som klubaktivitet blev også så småt startet op, og 
vil blive fortsat være en del af den prioriterede indsats over 
for klubberne i 2021. Kæphest som klubaktivitet kan nemlig 

være gavnligt for klubberne i slipstrømmen af corona som et 
middel til at gøre rideklubben/elevskolen mere attraktiv for de 
helt unge medlemmer/udøvere. 

Opdaterede Fælles Bestemmelser  
og disciplinreglementer
Også DRF’s reglementer fik en overhaling i 2020. En arbejds-
gruppe nedsat af DRF’s bestyrelse gennemarbejdede og opda-
terede både Fælles Bestemmelser og disciplinreglementerne, 
så de blev sammenhængende, nutidige og tilpasset ridespor-
tens mange aktiviteter og interesser. Derudover blev de disci-
plinspecifikke afsnit fra Fælles Bestemmelser rykket over i de 
relevante disciplinreglementer, således at man fremadrettet 
skal orientere sig i Fælles Bestemmelser omkring generelle 
spørgsmål, mens man skal orientere sig i det pågældende di-
sciplinreglement, hvis man har disciplinspecifikke spørgsmål. 

Nye udvalgskommissorier
Efter etableringen af den nye eliteafdeling ved årsskiftet samt 
styrkelsen af afdeling Klub & Sport med fokus på specifikke 
udviklingsopgaver, var der behov for at opdatere kommissori-
erne for disciplinudvalgene. På baggrund af administrationens 
indstilling, og efter høring i udvalgene, godkendte bestyrelsen 
de opdaterede og tidssvarende kommissorier, der har til for-
mål at skabe en klar og tydelig forventningsafstemning til ud-
valgenes ansvar, opgaver og beslutningskompetencer, samt 
tydeliggøre hvorledes administrationen bedst understøtter 
udvalgenes arbejde. 
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Fremtidens berideruddannelse 
Bestyrelsen nedsatte desuden en arbejdsgruppe til at drøfte 
muligheder, perspektiver og rammer for en ’opdateret’ beri-
deruddannelse for at sikre, at uddannelsen – som skal leve-
re dygtige og kompetente instruktører, undervisere og ledere 
til ridesporten – forbliver relevant og eftertragtet. Løsningen 
blev et samarbejde med Erhvervsakademi Midt/Vest, hvori-
gennem uddannelsen gøres til en akademiuddannelse. På den 
måde fastholdes en uddannelsesstruktur, der dels tilbyder en 
konkurrencedygtig uddannelse inden for ridesporten på et højt 
fagligt niveau, sikrer et kontinuerligt og stabilt antal elever, 
der uddannes, og samtidig tilpasses til ’samfundets tenden-
ser’ og giver et solidt grundlag for eleverne at ’gøre karriere’ 
på. Berideruddannelsen overgår til det nye regi i forbindelse 
med ansøgning om optagelse i juni 2021. 

Klubrådgivning gennem samarbejde  
med Dansk Erhverv
Vores fokus på at sikre veldrevne rideklubber medførte også, 
at vi i 2020 indgik en ny samarbejdsaftale med Dansk Erhverv, 
som sikrede alle DRF’s klubber med elevskoler gratis basis-
medlemskab samt en stærkt rabatteret pris på medlemska-
bet til de øvrige klubber. Medlemskabet giver bl.a. adgang til 
politisk interessevaretagelse, fri adgang til DE’s hotline med 
rådgivning inden for personale- og erhvervsjura samt arbejds-
miljø, og gennemgang af kontrakter mm. Hidtil har DRF’s ad-
ministration løbende fået mange henvendelser fra klubber, der 
har behov for rådgivning og vejledning inden for disse områ-
der, og gennem den nye aftale med DE, kan vi altså sikre, at 
klubberne får en så kompetent rådgivning som muligt.  

Øget fokus på at sikre rytterne  
adgang til naturen
En anden agenda, vi som forbund satte ekstra fokus på i 
2020, var sikring af rytternes adgang til naturen i tæt sam-
arbejde med Dansk Islandshesteforening. Vi oprustede i den 
forbindelse med vores egen naturkonsulent, Lars Bruun, som 
fremadrettet er DRF’s stemme i naturdebatten, og i løbet 
af året deltog DRF i møder med Miljøministeriet, Natursty-
relsen, Dansk Islandshesteforening, Danmarks Idrætsforbund 
og Friluftsrådet og var desuden i løbende dialog med Natur-
styrelsen både nationalt og lokalt. Derudover skrev vi, sam-
men med Dansk Islandshesteforening, et brev til miljøminister 
Lea Wermelin, og vi var medafsender på to høringssvar angå-
ende den nye lov om naturnationalparker. Fremadrettet vil vi 
have fokus på at igangsætte målrettede aktiviteter i distrik-
terne og i klubberne, som bl.a. indebærer hjælp til etablering 
af rytterlaug, der kan indgå i aktivt samarbejde med Natur-
styrelsen omkring udfordringerne i de lokale naturområder. 

Nye tider for TREC i Danmark
2020 blev desværre året, hvor DRF måtte sige farvel til TREC 
som selvstændig disciplin efter godt 5 år, da det ikke var lyk-
kedes at udbrede og udvikle disciplinen tilstrækkeligt. Det be-
tyder dog bestemt ikke, at TREC forsvinder helt i DRF-regi, 
for flere af elementerne fortsætter i andre sammenhænge 
– bl.a. i den spritnye DRF ForhindringsCup for voksne, som 
skydes i gang i 2021. Derudover blev foreningen TREC Dan-
mark stiftet i slutningen af året, og TREC som sportsdisci-
plin er nu overgået hertil. Stævneaktivitet og dommeruddan-
nelse administreres fremadrettet af foreningen – læs mere 
på www.trec.dk.   
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OPRUSTNING PÅ BÅDE 
MEDARBEJDER- OG IT-FRONTEN 
MED UDVIKLING FOR ØJE
Ny ansigter i administrationen
I august 2020 oprustede vi som planlagt på kommunikations-
fronten, da vi bød Melanie Thorgrimson velkommen i rollen 
som SoMe & kommunikationskoordinator. Ansættelsen mar-
kerede et ønske om en styrket tilstedeværelse på især de so-
ciale medier samt et større samspil mellem alle forbundets 
kommunikationskanaler for både at styrke og udbrede forbun-
dets egne og ikke mindst klubbernes budskaber. 

I slutningen af året blev afdeling Klub & Sport (tidligere Sport 
& Service) endnu en gang oprustet med ansættelsen af to ud-
viklingskonsulenter. Marielle Severinsen og Caroline Bønnelyk-
ke Güldner tiltrådte pr. 1. januar 2021 og skal bidrage til at 
styrke udviklingen af DRF’s klubber gennem rådgivning inden 
for bl.a. ryttermærker, certificeringer, aktiviteter for voksen-
ryttere, DRF Kæpheste Cup og meget mere.  

Adskillige store IT-projekter blev søsat
På IT-fronten var 2020 et yderst travlt år. Vi igangsatte en 
nødvendig opgradering af vores administrations- og økonomi-
system, og vi arbejdede bl.a. med digitalisering af ryttermær-
kerne, således at prøverne i det nye set-up kan tages online. 
Det er en stor forandring i forhold til tidligere, hvor prøverne 
har krævet både fysisk fremmøde og uddannede dommere. 
Derudover implementerede vi den fortløbende rytterlicens, 
som mange ryttere har efterspurgt gennem årene, og det 
betyder, at man nu får glæde af sin licens lige lang tid, uanset 
hvornår på året man indløser den. Vi gennemførte også flere 
større opgraderinger af DRF Go! for at sikre så stor bruger-
venlighed som muligt, og for at gøre alle funktionerne 100% 
klar til sammenlægningen af DRF Go! og rideforbund.dk i for-
bindelse med årsskiftet. Den 11. januar gik vi så endelig i luf-
ten med vores nye, samlede website, hvor formålet har været 
at sikre så god overskuelighed og funktionalitet som muligt. 
Se mere på www.rideforbund.dk.
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Vi ser frem til et 2021, der forhåbentlig bliver uden alt for mange restriktioner og benspænd, 
så vi atter kan nyde vores fantastiske sport i fællesskab.

Ulf Helgstrand, formand & Mortens Schram Rodtwitt, direktør
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I Dansk Ride Forbund bliver bestyrelsen bistået af en række udvalg, der eksempelvis varetager reglementer, TD-gerningen, ud-
dannelse, arrangementer, certificeringer og lignende. Udvalgsmedlemmerne er ildsjæle, der frivilligt og ulønnet engagerer sig i 
udviklingen af dansk ridesport, og vi vil gerne takke alle vores udvalgsmedlemmer for deres store indsats i året, der er gået. I år 
vil vi også gerne sige en ekstra tak til det tidligere TREC-udvalg, som igennem flere år har ydet en stor indsats for at få etableret 
TREC-sporten i Danmark. Vi glæder os til at følge den nye forening, TREC Danmark, i fremtiden.  

BERETNINGER FRA 
DRF’S UDVALG

BREDDEAKTIVITETSUDVALGET 
– se udvalgets beretning her

DISTANCEUDVALGET 
– se udvalgets beretning her

DRESSURUDVALGET 
– se udvalgets beretning her
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MILITARYUDVALGET 
– se udvalgets beretning her

INSTRUKTØRUDVALGET 
– se udvalgets beretning her

PARARIDEUDVALGET 
– se udvalgets beretning her

Foto: Svend Aage Madsen
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https://youtu.be/yhcGYersZ44
https://youtu.be/ZONI-esZi9I


Udvalgsberetninger

SPRINGUDVALGET 
– se udvalgets beretning her

ELEVSKOLEUDVALGET 
– se udvalgets beretning her

VOLTIGERINGSUDVALGET 
– se udvalgets beretning her
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https://youtu.be/B7cGeeAalcA
https://youtu.be/XGfbUhOcqPw
https://youtu.be/Xw7XiTxKuzU
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www.nivo.nu @NIVOperformance

NIVO’s trådløse sensor giver dig et hidtil 
uset indblik i din hest præstationer under 
ridning.

Den følger jeres samarbejde hver gang I 
træner, og kender din hests bevægelser fra 
inderst til yderst – derfor kan NIVO hjælpe 
jer med at:

        Optimere jeres træning
        Forebygge skader på din hest
        Følge din egen udvikling som rytter

OPTIMER SAMARBEJDET  
MELLEM DIG & DIN HEST



Udvalgsberetninger

Vores forsikringsrådgivere er der, når du har brug 
for hjælp, og svarer på dine spørgsmål – også om 
aftenen og i weekenden. De er alle hesteejere 
og har stor viden om både heste og forsikringer. 
De kan hjælpe dig med alle typer af forsikrings-
spørgsmål. At have sin egen personlige for-
sikringsrådgiver skaber tryghed. 

Få din egen personlige  
forsikringsrådgiver

Vi  hjælper 
også weekend 

& aften!

Følg Agria på:

www.agria.dk

Anbefalet af:

Charlotte Bardrum
20 40 02 27

Gry Olsen
20 21 66 45

Janni Thermann
40 43 09 19

Karina Didriksen
29 26 66 33 

Lotte Kotzebue
20 98 84 05

Ole Madsen
40 14 88 19

Rikke Nilsson
20 35 60 08

Torben Haugaard
40 68 48 40

Rådgiverannonce_PTS A4.indd   1 08-03-2021   10:36:48
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VI TAKKER VORES SPONSORER 
OG SAMARBEJDSPARTNERE 

FOR GODT SAMARBEJDE

WWW.STOREHESTEDAG.DK

http://bundgaardbyg.dk/
http://dressurensvenner.dk/DK.aspx
http://dk.ecco.com/da-DK
http://www.pavo-hestefoder.dk/
http://www.agria.dk/
http://equitour.dk
http://topponyer.dk
https://www.storehestedag.dk
https://www.naf-equine.eu/uk/index.jsp
http://eldorado.dk
https://ridehesten.com
http://stutteriask.dk/DK.aspx
http://walber.dk/DK.aspx
https://www.facebook.com/charmor.dk/
https://www.teamdanmark.dk/
https://www.sporteventdenmark.com/
https://www.zibrasportequest.com/
https://www.legehjulet.dk/
https://www.mentalmotion.dk/sidelinjen/
https://www.trollecompany.com/
https://zakobo.dk/
https://mustang-trailers.dk/
https://www.nivo.nu/


Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tlf. +45 43 26 28 28
Fax +45 43 26 28 12
info@rideforbund.dk
www.rideforbund.dk

Vision

“Vi er en moderne og

professionel fritids- og

idrætsorganisation i 

særklasse - 

vi udfordrer og udvikler

årtusinders traditioner

og færdigheder i sam-

spillet mellem hest og

menneske”




