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I 2020 gjorde Corona-pandemien som bekendt sit indtog og 
vendte op og ned på hverdagen, som vi kendte den, og det var 
nok de færreste af os, der havde fantasi til at forestille os, at 
virussen ligeledes ville fastholde sit stramme greb i store dele 
af 2021, men sådan blev det desværre.

Især første halvdel af året var igen præget af restriktioner 
og aflysninger både nationalt og internationalt, og oveni op-
levede vi også det nok største globale udbrud af herpesvi-
rus til dato, som desværre også spredte sig til danske heste 
via de internationale stævnepladser. Skarpe karantænereg-
ler og en midlertidig nedlukning af alle DRF’s nationale stæv-
ner og aktiviteter betød dog, at udbruddet kunne begrænses, 
og som foråret fortsatte og blev afløst af forsommeren, løs-
nede også Coronaen sit greb. Hen over sommeren og efter-
året kunne vi derfor atter mærke friheden, og der blev plads 
til de helt store begivenheder såsom OL, PL og EM, hvor de 
danske ryttere gang på gang leverede flotte resultater og sik-
rede flere medaljer.

Også klubberne var igen påvirkede af nedlukninger og restrik-
tioner i forhold til afvikling af både stævner, undervisning, so-
ciale arrangementer mm., og mange begyndte desværre at 
opleve fald i medlemstallene. Især elevskolerne var hårdt ram-
te, og derfor gentog vi i samarbejde med Trolle Company suc-
cesen fra 2020 og afviklede endnu en fælles aktivitetsdag i ri-
desporten, hvor vi samlede ind til elevskolerne gennem salg af 
t-shirts og sponsorater. I 2021 var formålet at støtte op om 
aktiviteter, der kunne gøre en forskel for elevskolerne og de-
res evner til at rekruttere og/eller genaktivere medlemmer. 
Det blev til en pulje på hele 300.000 kr., som klubber med 
elevskoler efterfølgende kunne søge støtte fra, og ud af de 
109 klubber, der sendte en ansøgning afsted, endte 18 klub-
ber med at modtage støtte. Også fra DIF & DGI’s hjælpepuljer 
var der endnu en gang hjælp at hente for de trængte klubber. 
I alt blev der på tværs af de fire puljer (DIF og DGI’s forenings-
pulje, DIF og DGI’s genstartspulje, DIF og DGI’s pulje til plan-
lagte aktiviteter samt DIF og DGI’s corona-hjælpepulje) givet 
413 bevillinger til rideklubber, som tilsammen beløb sig til hele 
15.671.140 kr. 

Til trods for en håndfuld ’gode’ måneder uden alt for mange 
restriktioner, var stævneniveauet herhjemme igen lavere end 
normalt i 2021. Vi endte på ca. 163.000 stævnestarter mod 
ca. 217.000 i 2019 – et fald på ca. 25 procent. Faldet var dog 
mindre end i 2020, og det skyldes uden tvivl de mange ildsjæ-
les ihærdige indsats året igennem, som gjorde det muligt at 
afvikle stævner på forsvarlig vis til trods for restriktioner og 
begrænsninger – så tusind tak til jer!

DANSK RIDE 
FORBUNDS 
ÅRSBERETNING 2021

En anden gruppe mennesker, der fortjener en særlig tak, er 
de 11 modtagere af DRF’s ærestegn i 2019 og 2020, som 
vi desværre ikke kunne fejre på Repræsentantskabsmøderne 
i hhv. 2020 og 2021, da de blev afviklet online pga. corona. 
Derfor blev alle 11 inviteret til frokost i selskab med medlem-
mer fra DRF’s bestyrelse og administration på Sortebro Kro 
i midten af august. Under frokosten overrakte formand Ulf 
Helgstrand personligt hvert enkelt ærestegn sammen med 
en lille tale og en flot buket blomster, og selvom der var skru-
et ned for kram og håndtryk, var begejstringen og taknemme-
ligheden ikke til at tage fejl af. Endnu en gang stort tillykke og 
tusind tak til modtagerne: Anne Birgitte Gammeljord, Bent 
Schultz, Britha Skov Jensen, Dorte Paludan, Hanni Toosbuy 
Kasprzak, Jette Dreier, Jørgen Dreier, Jørn W. Jørgensen, 
Kirsten Søgaard, Lis Mølholm Juul og Marianne Søderlund.

I 2021 varmede vi desuden op til det forestående VM i dres-
sur, paradressur, springning og voltigering i Herning ved at 
skyde Agria & DRF’s VM-holdturnering i gang den 1. juni. Tur-
neringen går på tværs af alle DRF’s discipliner, og holdene kan 
samle point helt frem til slut juni 2022. Finalen afvikles under 
VM – et arrangement, som vi ser forventningsfuldt frem til 
og som uden tvivl bliver det største internationale ridesports-
mesterskab i Danmark nogensinde og den største sportsbe-
givenhed i Danmark i hele 2022.

Et af holdene i VM-holdturneringen - Team Han Herred Hestesportsklub
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OL/PL i Tokyo. Foto: Christophe Taniére
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1. ET UDFORDRENDE MEN  
SPÆNDENDE STÆVNEÅR MED  
MANGE HØJDEPUNKTER 

Flotte danske OL- og PL-præstationer
I 2020 måtte OL og PL udskydes pga. Corona-pandemien, 
men i 2021 lykkedes det endelig at afvikle legene, om end i en 
noget anderledes og nedskaleret version. Omstændighederne 
såede dog ikke skår i glæden eller entusiasmen hos de danske 
ryttere, som leverede en række flotte præstationer. 

Ved OL kom den nye afviklingsform med tre ryttere og en re-
serve på holdet (uden en såkaldt drop score) for første gang 
i spil. Her lykkedes det det danske dressurhold bestående af 
Cathrine Dufour og Bohemian, Carina Cassøe Krüth og Hei-
line’s Danciera samt Nanna Skodborg Merrald og Blue Hors 
Zack at placere sig som hhv. nr. 4, 7 og 11 individuelt, og i 
holdkonkurrencen endte de akkurat uden for medaljerne på en 
flot fjerdeplads i et meget stærkt felt. Charlotte Heering og 
Bufranco, som var holdets reserveekvipage, kom ikke i akti-
on, men der er ingen tvivl om, at det gav de øvrige ryttere på 
holdet en nødvendig tryghed at vide, at der stod en så stærk 
reserveekvipage klar, hvis det skulle blive nødvendigt. Dan-
mark var ligeledes kvalificeret med en enkelt ekvipage i både 
springning og military, og her blev vi repræsenteret af Andre-
as Schou og Darc de Lux og Peter Flarup og Fascination, der 
endte som hhv. nr. 47 og 40 individuelt. 

Ved PL blev det til gengæld til medaljer – hele to styks af slag-
sen, og så endda af guld. Tobias Thorning Jørgensen og Jole-
ne Hill sejrede nemlig stort i begge de individuelle klasser. For 
det samlede hold bestående af Tobias Thorning Jørgensen og 
Jolene Hill, Katrine Kristensen og Well Done Dallas samt Su-
sanne Jensby Sunesen og Leeds blev det – ligesom for dres-
surholdets vedkommende – lige akkurat ikke til en medalje, da 
de endte på en fjerdeplads.

Imponerende EM-indsatser
Ved EM i dressur i Hagen tog de danske seniordressurrytte-
re for alvor revanche for de manglende medaljer ved OL, da 
holdet bestående af Cathrine Dufour og Bohemian, Charlotte 
Heering og Bufranco, Daniel Bachmann Andersen og Mars-
hall-Bell samt Nanna Skodborg Merrald og Atterupgaards Or-
thilia høstede en imponerende bronzemedalje med kun margi-
naler op til Storbritannien, som tog sølvet. Eftersom Cathrine 
og Bohemian var den eneste af ekvipagerne, der havde været 
i aktion i Tokyo, siger præstationen virkelig noget om niveau-
et i dansk elitedressur, når vi kan mønstre en så bred trup af 
Grand Prix-ekvipager på europæisk eliteniveau. Og også indi-
viduelt gav danskerne konkurrenterne kamp til stregen ved 
at levere det ene imponerende ridt efter det andet, og for 
Cathrine og Bohemians vedkommende blev det belønnet med 
først en bronze- og dernæst en sølvmedalje.

Også de danske U25-ryttere gjorde sig bemærkede i Hagen, 
hvor holdet bestående af Josefine Hoffmann og Hønnerups 
Driver, Victoria Vallentin og Brooklyn, Emma Skov og Crack-
er Jack samt Kathrine With Petersen på Hjorths Rapsody In 
Blue endte på en flot fjerdeplads, kun et mulehår fra svensker-
ne, som tog bronzen.

Charlotte Heering, Nanna Skodbord Merrald, Cathrine Dufour, Daniel Bachmann 
Andersen og holdleder Anne-Mette Binder ved EM i Hagen
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Pony- og ungdomsdressuren viste ligeledes imponerende tak-
ter ved EM. Ponylandsholdet bestående af Sophia Boje Obel 
Jørgensen og Adriano B, Cornelia Munch Sinding og Terbofens 
Charico, Karla Marillo Skov og Steendieks Diamond De Dali 
samt Selma Ludvigsen og Egelykkes Perfetto høstede holds-
ølv, og individuelt blev det til en flot bronzemedalje til Sophia 
Boje Obel Jørgensen og Adriano B. Juniorlandsholdet bestå-
ende af Alexander Yde Helgstrand og Grevens Sa’Va, Frede-
rikke Gram Jacobsen og Ryvangs Zafina, Annabelle Rehn og 
Vestervangs Garson samt Sophia Ludvigsen og Blue Hors 
Quintana leverede ligeledes flotte resultater og indkasserede 
holdbronze, og det samme gjorde ungrytterlandsholdet be-
stående af Sara Aagaard Hyrm og Skovborgs Romandinov, 
Laura J. Rasmussen og Aatoftens Dornier, Victoria Cecilie 
Bonefeld Dahl og Comtesse samt Sofie K. Hansen og Dieu 
D`Amour. 

De danske seniorspringryttere leverede ligeledes flotte resul-
tater ved årets EM i springning, som blev afholdt i tyske Rie-
senbeck. Selvom det ikke blev til nogen medaljer, var der tale 
om et historisk resultat, da holdet bestående af Zascha Ny-
gaard Andreasen og Quinn 33, Søren Pedersen og Chico Z, 
Andreas Schou og Darc De Lux samt Konstantin Deeken Kün-
nemann og AK’s Crowney endte på en samlet 8. plads – det 
bedste danske holdresultat nogensinde ved EM – og derud-
over var hele to af rytterne videre til den individuelle finale.

2. ELITEAFDELINGEN 2.0 – BLIKKET ER 
RETTET MOD OL 2024

Tilpasning og gearing af eliteafdelingen 
2021 bød på en række ændringer i DRF’s eliteafdeling – både 
ift. ansatte i administrationen og på træner- og holdledersi-
den. Vi måtte desværre sige farvel til elitechef Kimi Nielsen, 
og i den forbindelse benyttede vi anledningen til at se på, om 
eliteafdelingen kunne skrues endnu bedre sammen for at sik-
re de bedst mulige rammer og vilkår for vores elitesatsnin-
ger i henholdsvis dressur og springning frem mod OL i Pa-
ris i 2024. Derfor bød vi pr. 1/1-2022 velkommen til to nye 
elitesportschefer; Anne-Mette Binder og Janni Thermann. 
Anne-Mette fik det sportslige ansvar for dressuren og par-
adressuren og beholdt holdlederfunktionen for U25- og seni-

ordressuren, mens Jannis ansvarsområder blev springning og 
military, inkl. holdlederfunktionen for ungrytter-, junior-, U25- 
og seniorspringrytterne. Dermed markeredes et styrket fo-
kus på talent- og elitearbejdet i begge discipliner samt en op-
prioritering af ressourcer hertil.  

Mens det altså blev besluttet at skalere op på talent- og eli-
teressourcerne til hhv. dressuren og springningen, blev det 
modsatte tilfældet for militarydisciplinen. I slutningen af 2021 
blev det nemlig besluttet at foretage en budget- og ressour-
cemæssig nedskalering, da udviklingen desværre ikke havde 
været som ønsket. Heldigvis valgte landstræner Peter Fla-
rup at fortsætte sit engagement, og tidligere holdleder Ker-
stin Dallmann vendte tilbage i rollen som holdleder. Sammen 
driver de nu talent- og elitearbejdet videre, samtidig med at 
en arbejdsgruppe – som Peter og Kerstin også er en del af – 
lægger en langsigtet strategi for militarysportens videre ud-
vikling. 

Nye ansigter i træner- og holdleder-
staben
Inden for alle tre discipliner skete der ændringer på træner- 
og holdlederfronten i løbet af 2021 og i den spæde start af 
2022. Udover Janni Thermann, som blev holdleder for ung-
rytter-, junior-, U25- og seniorspringrytterne, blev også Re-
gitze Ericsson tilknyttet som holdleder for pony- og children-
springrytterne. På dressursiden gav landstræner Dennis 
Fisker pony-tøjlerne videre til Lisbet Seierskilde, der blev ny 
ponylandstræner, Lars Svarre Krogsgaard blev ny holdleder 
i ponydressuren, og vi sagde farvel til Rigmor Kristensen ef-
ter mange års uvurderlig støtte til netop ponydressuren. For 
militarydisciplinens vedkommende var der tale om et nyt men 
samtidig kendt ansigt, idét Kerstin Dallmann som nævnt at-
ter engagerede sig i talent- og elitearbejdet som holdleder. 

Ændret træner-setup i seniordressuren
Men den største ændring i 2021 – i alle tilfælde målt på om-
tale og ekstern bevågenhed - var uden tvivl beslutningen om 
at lancere et nyt setup i seniordressuren, hvor den tidligere 
landstrænerrolle fra og med 2022 erstattes af eksterne eks-
perter tilknyttet landsholdet på aktivitetsbasis. Beslutningen 
bundede i en strategisk og sportsfaglig vurdering af, at DRF 
som organisation skal kunne tilbyde endnu mere til den en-

DRF’s eliteafdeling pr. 1/2-2022
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kelte rytter, qua vores ambition om en medalje ved OL i Paris 
i 2024, og her var det vores og Team Danmarks vurdering, at 
det eksisterende setup med én central landstræner ikke læn-
gere er det mest optimale. Især set i lyset af, at de danske A-
landsholdsryttere hver især allerede arbejder i stærke setup-
per til dagligt med en eller flere yderst kompetente personlige 
trænere. Derfor var ønsket med det nye elite-setup at kunne bi-
drage til rytternes videre udvikling ved at bringe flere ekspert-
trænere fra øverste internationale hylde i spil, som sammen 
med rytternes personlige trænere kan drøfte, analysere og 
vurdere, hvilke specifikke elementer eller detaljer i den daglige 
træning, der kan gøre den store forskel ift. præstationerne ved 
især OL. Beslutningen betød desværre farvel til den tidligere 
landstræner, Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein, og der skal endnu 
en gang lyde en stor tak til Nathalie for hendes store indsats 
og betydning som U25- og seniorlandstræner fra 2016-2021. 

Fortsat fokus på den langsigtede elite-
strategi
Til trods for, at 2021 var præget af både corona og herpesvi-
rus samt en del ændringer i eliteafdelingen, var der fortsat 
fokus på den langsigtede elitestrategi, som blev lanceret i 
2020. Det indebar bl.a. afvikling af træningssamlinger og 
hjemmebesøg for brutto- og landsholdsgrupperne, ligesom 
trænerseminarerne for bruttogrupperytternes daglige træ-
nere, som blev introduceret i 2020, blev afviklet igen – den-
ne gang også blandt springrytternes trænere, hvor de var en 
mindst lige så stor succes som på dressursiden.

3. STRATEGI OG UDVIKLING – FULD 
FART FREM
Selvom corona i dele af 2021 igen medførte aflysninger og 
begrænsninger, betød pandemien også, at vi ligesom året 
før havde mere tid til at prioritere både eksisterende og nye 
strategiske tiltag og udviklingsprojekter i administrationen. 
Pr. 1/1-2021 bød vi desuden velkommen til hele to nye ud-
viklingskonsulenter i afdeling Klub & Sport, og dermed havde 
vi optimale forudsætninger for at understøtte og løfte vores 
strategiske prioriteringer. Her følger et overblik over, hvad vi 
beskæftigede os med i 2021:

Strategi 2030
På et strategiseminar i 2020 lagde bestyrelsen og ledergrup-
pen i DRF sig fast på fire langsigtede strategiske pejlemær-
ker for forbundet, som sidenhen har været fundamentet for 
vores indsatser og prioriteringer og vil være det frem mod 
2030. Pejlemærkerne er hver især koblet til et konkret ind-
satsområde, nemlig rideklubben, hestevelfærden, ridespor-
ten og elevskolen.
1. Rideklubben: Vi skal sikre veldrevne klubber med fokus på 

drift, uddannelse og udvikling
2. Hestevelfærden: DRF tager ansvar og sætter dagsorde-

nen
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

Til trods for, at 2021 var endnu et år med corona-restrik-
tioner, lykkedes det os at fastholde det planlagte aktivitets-
niveau, dels grundet tilførslen af to nye udviklingskonsulen-
ter, og dels grundet en fornuftig økonomi. DRF er økonomisk 
kommet igennem de seneste to års corona-krise med skindet 
på næsen. Det er blevet til to mindre underskud i henholds-
vis 2020 og 2021, til trods for en større IT-investering i vo-
res idræts- og økonomisystem. Dette blandt andet takket væ-
ret en solid og grundig økonomistyring fra administrationens 
side. I de kommende år har vi fokus på at konsolidere vores 
økonomi således, at vi på den lange bane kan fastholde et højt 
og stabilt aktivitetsniveau.   

Samarbejdet med Danmarks Idræts-
forbund (DIF)
Også i samarbejdet med Danmarks Idrætsforbund er de stra-
tegiske pejlemærker tydeligt inkorporerede. DIF’s støtte til ri-
desporten er forankret i en fireårig strategiaftale, og heri har 
vi indtænkt projekter og indsatser, der understøtter pejle-
mærkerne. Den nuværende strategiaftale med DIF, som løber 
fra 2022-2025 indeholder følgende områder/spor:
1. Udvikling af elevskolerne
2. Klubberne i fokus
3. Adgang til naturen
4. Samarbejde med Team Danmark

De digitale ryttermærker gik live
Pr. 1. januar 2021 var vi klar med det nye ryttermærkekon-
cept, som har været undervejs siden 2019. Antallet af ryt-
termærker er nu skåret ned fra 5 til 3, og indholdet er blevet 
opdateret og justeret, så stoffet matcher elevernes aldersni-
veauer og evner. De gamle undervisningshæfter er erstattet 
af helt nye fagplaner for hvert enkelt mærke, og 1. septem-
ber gik vi live med digitale ryttermærkeprøver, som eleverne 
tager via deres Go!-profil, når deres klub har indstillet dem til 
prøverne. Og den nye prøveform ser allerede ud til at have 
vundet indpas, for fra 1/9-31/12 blev der gennemført hele 
479 ryttermærkeprøver – til sammenligning blev der de for-
udgående år gennemført ca. 7-800 ryttermærkeprøver om 
året.  

Nej til mobning i ridesporten!
I januar 2021 lancerede vi en officiel anti-mobningspolitik, 
som er målrettet ridesportens børn og unge. Målet er, at 
DRF som organisation kan medvirke til at forebygge mobning 
– uanset om den foregår i rideklubben, på stævnepladsen el-
ler til bruttogruppe- og landsholdssamlingen – og at vi kan sik-
re, at ridesportens børn og unge kan færdes i et trygt miljø. 

De tre nye ryttermærker
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Ydermere håber vi på, at anti-mobningspolitikken og kommen-
de initiativer vil kunne medvirke til at styrke klubbernes for-
udsætninger for at fastholde nuværende medlemmer og re-
kruttere nye - særligt drenge. I løbet af efteråret 2021 stod 
flere unge drenge nemlig frem og fortalte deres historier om, 
hvordan de oplever mobning, alene fordi de dyrker ridesport. 
Historierne blev delt vidt og bredt i diverse nyhedsmedier og 
ikke mindst på de sociale medier, hvilket resulterede i et øget 
fokus på problemet samt en kæmpe opbakning til drengene. 
Derudover gik en række dedikerede forældre sammen om at 
stifte foreningen Drenge i Ridesporten, og i slutningen af ja-
nuar 2022 lykkedes det dem at samle hele 62 ridesportsin-
teresserede drenge til en samling i Vejle Rideklub med både 
socialt samvær, spring- og dressurundervisning og andre 
spændende indspark på tapetet. Arbejdet er dog langt fra 
forbi for DRF’s vedkommende, og derfor vil vi i 2022 kigge ind 
i, hvordan vi kan bidrage yderligere til at forebygge mobning 
– optimalt set gennem samarbejder med andre idræts- eller 
interesseorganisationer. Vi er pt. i dialog med Mary-Fonden 
om et muligt samarbejde, som vi håber på at kunne realisere 
i løbet af 2022. 
 
Stor tilslutning til certificerings-
ordningen vol. 2
2021 blev året, hvor den opdaterede certificeringsordning for 
alvor skulle stå sin prøve, og den må siges at have bestået. 
Hele 15 klubber blev nemlig certificerede i 2021, og 19 klub-
ber, som havde været certificerede under den gamle ordning, 
blev re-certificerede på den nye. Det er en langt større tilslut-
ning til ordningen end tidligere, hvor den generelle opfattelse 
desværre var, at den var besværlig og ikke særlig brugbar. 
Derfor vidner den øgede tilslutning om, at den nye version er 
let at gå til og fungerer som præcis det udviklings- og kvali-
tetssikringsværktøj, klubberne har haft behov for.

Kæpheste hittede fortsat
Også i 2021 var DRF Kæpheste Cup populær, og det lykke-
des vores klubber at afholde hele 37 kvalifikationer fordelt 
rundt om i landet. Kæphest som klubaktivitet blev også for al-
vor skudt i gang, og her havde vi to fokuspunkter; at få kæp-
hesteaktiviteter integreret som faste klubaktiviteter i ride-
klubberne, og at etablere samarbejder mellem rideklubber 
og skoler/institutioner i lokalområderne. I forhold til kæphest 
som klubaktivitet vejledte vi bl.a. klubberne i praktisk struktu-
rering af aktiviteten, prissætning, input til selve undervisnin-
gen, samt antal elever på holdet, og vi stillede lektionsplaner 
og aktivitetsforslag til rådighed, foruden løbende sparring fra 
vores udviklingskonsulenter. Kæphesteaktiviteter er desuden 
også en oplagt mulighed for at få ridesporten ud i skoler og in-
stitutioner, da kæpheste unægtelig er lettere at have med ud 
end rigtige heste. Derfor satte vi gang i et pilotprojekt mel-
lem Sdr. Hygym Rideklub og Rødding skole i Vejen, hvor DRF 
og Vejen Kommune støttede de to institutioner i at afvikle et 
kæphesteforløb på seks gange, hvor aktiviteten hhv. foregik 
på skolen og i rideklubben. Forløbet var en stor succes blandt 
alle parter, og vi fortsætter med lignende projekter i 2022. 

Succes med rekruttering af voksne 
ryttere
Et andet projekt, der for alvor tog fart i 2021, var ’rekrut-
tering og genaktivering af voksne’. I 2020 lavede vi de indle-
dende øvelser og fik udviklet konkrete tiltag og aktiviteter, og 
i 2021 kom de så ud at leve i klubberne igennem klubbesøg 
og løbende dialog og sparring med DRF’s udviklingskonsulen-
ter. Desuden producerede vi en brandingfilm under titlen ’Rid-
ning er for alle’, som både vi selv og klubberne kan bruge til at 
rekruttere voksne ryttere til ridesporten. Se eller gense fil-
men her:

I efteråret 2021 igangsatte vi ydermere et initiativ, hvor vi in-
viterede landets kommuner til at indgå i et samarbejde om-
kring etablering af et netværk for rideklubberne i de respektive 
kommuner med voksenrekruttering som omdrejningspunktet. 
I slutningen af 2021 blev de første samarbejdsrelationer mel-
lem DRF og kommunerne så etableret, og i starten af 2022 
afvikles de første møder.

Fortsat fokus på at sikre rytternes  
adgang til naturen
En agenda, vi atter havde fokus på i 2021, var sikring af ryt-
ternes adgang til naturen i tæt samarbejde med Dansk Is-
landshesteforening. En af vores kerneopgaver som idræts-
forbund er nemlig at sikre vores medlemmer reel adgang til 
at udøve idrætsaktiviteter i naturen, og det er fortsat vores 
vurdering, at adgangen er udfordret. Især ift. de kommende 
naturnationalparker, hvis der udsættes store græssere som 
planlagt - hvad end der er tale om kreaturer eller vilde heste. 
I løbet af året skrev vi derfor – sammen med DI – hele tre hø-
ringssvar til lovforslag på området, og vi fortsætter arbejdet 
i 2022 med fokus på at sikre lokal inddragelse af interessen-
terne i de berørte områder.

https://youtu.be/mG4cgumMBf0
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Nu ser vi frem til et 2022, hvor corona forhåbentlig er noget nær en saga blot, hvor vi får afviklet et fantastisk VM i Herning, 
og hvor vi igen kan dyrke det unikke fællesskab, ridesporten er kendt for. 

Ulf Helgstrand, formand, & Morten Schram Rodtwitt, direktør

Udstyrskontrollerne havde den ønskede 
virkning
Fordi vi tilbage i 2020 definerede hestevelfærden som et 
af de fire strategiske pejlemærker i Strategi 2030, gentog 
vi planlagte udstyrskontroller ved udvalgte mesterskaber i 
2021, ligesom vi havde gjort det året forinden. I modsætning 
til 2020, hvor vi desværre oplevede store udfordringer med 
sår i mundhulen i især ponydressuren, tegnede der sig et be-
tydeligt forbedret billede i 2021. Også feedbacken på kontrol-
lerne var markant mere positiv i 2021, og tilsammen vidner 
det om, at vi på blot et år har rykket os et stort skridt i den 
rigtige retning, og det tyder samtidig på, at både forældre, 
ryttere og trænere er blevet mere opmærksomme på at fore-
bygge skader og selv tjekke deres heste og ponyer løbende. 
Kontrollerne vil blive gentaget ved udvalgte stævner og me-
sterskaber i 2022, og vi håber på, at den positive tendens vil 
fortsætte med at sprede sig videre ud i sporten.

Ny samarbejdsaftale med Parasport 
Danmark for at udbrede og styrke  
pararidningen
Dansk Ride Forbund og Parasport Danmark har i mange år 
haft et formelt samarbejde, og i slutningen af 2021 blev vi så 
endeligt enige om at udbygge og optimere samarbejdet yderli-
gere for dels at styrke rideklubbernes muligheder for at udby-
de træning til pararyttere på tværs af discipliner, og dels for 
at gøre ridesporten mere tilgængelig for ryttere med funkti-
onsnedsættelse. Derudover skal aftalen også være med til at 
skabe endnu bedre vilkår for de pararyttere, der allerede er 
en del af eliten i Danmark. Det eksisterende setup med lands-
træner Astrid Gemal og holdleder Anette Bruun fortsætter 
nemlig uforandret, og de to vil fremover være en del af en 
ny sportslig gruppe sammen med DRF’s elitesportschef for 
dressur, Anne-Mette Binder, og Parasport Danmarks elite-
konsulent. Planen er, at de i fællesskab skal have øje for po-
tentielle synergier de to forbund i mellem med henblik på at 
styrke og tegne retningen for talent- og elitearbejdet. 

Stutteri Ask Stadium. Foto: Herning2022
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https://catago.dk/


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. 

BERETNINGER FRA 
DRF’S UDVALG

DISTANCEUDVALGET 
– se udvalgets beretning her

DRESSURUDVALGET 
– se udvalgets beretning her

MILITARYUDVALGET 
– se udvalgets beretning her

12 Udvalgsberetninger

https://youtu.be/QgtD3lC9eQA
https://youtu.be/sVp7Xm0LBGU
https://youtu.be/w7xKAthBxq8


MULTISPORTSUDVALGET  
– se udvalgets beretning her

PARARIDEUDVALGET 
– se udvalgets beretning her

SPRINGUDVALGET 
– se udvalgets beretning her

VOLTIGERING 
– se beretningen her

https://youtu.be/qvP-0zjxzOI
https://youtu.be/RwVwr3g5DYM
https://youtu.be/WKBv9G6yvuo
https://youtu.be/aAPIoW_Z3Y8


Udvalgsberetninger14

www.trol lecompany.com
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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://topponyer.dk
https://www.storehestedag.dk
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/


Dyrlægen 
- et muletryk væk

Download 
appen i dag!

Agria Vet Guide - dyrenes lægevagt!
Nu lancerer vi appen Agria Vet Guide hvor vi 
tilbyder gratis digital dyrlægerådgivning til 
alle vores kunder. Via appen kan du booke 
et digitalt møde med en dyrlæge og få 
rådgivning ved sygdom og mindre skader 
lige der, hvor du og hesten er - i stalden, til 
stævne eller i skoven.

Læs mere på agria.dk
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http://agria.dk


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”


