
Motivation: 

 

Jeg genopstiller til bestyrelsen for Dansk Ride Forbund, fordi jeg motiveres af at være med til 
den konstante udvikling af forbundet og ridesporten til en endnu bedre fremtid for 
rideklubberne. Det sidste skal ske ved at forbedre de grundlæggende vilkår for 
rideklubberne. 

Vi skal holde fast i de nuværende fokusområder for strategien: Hestevelfærd, ridesporten, 
elevskolen og rideklubben. Det skal fastholdes uden slinger i retningen.  

Den næste store udfordring – blandt mange andre mindre vigtige – er at forbedre vilkårene 
for afholdelse af ridestævner. Vores nuværende stævnestruktur er mere end 30 år gammel. 
Vores sport har udviklet sig utroligt meget siden uden strukturen er ændret trods øget 
opmærksomhed på hestevelfærd, rytterne er blevet mere mobile og kan individuelt flytte sig 
med deres hest, sport og avl er blevet meget mere professionaliseret – og der er kommet et 
internet og meget andet teknologi. Rideklubberne er på mange områder låst fast i den 
nuværende ABCD-struktur og kan derfor ikke fleksibelt arrangere ridestævner efter sine egne 
ønsker med mulighed for at skabe et overskud – eller øge overskuddet. 

En ny stævnestruktur skal tænke helt ud af boksen for bl.a. at skabe grundlag for meget 
mere fleksibilitet for klubberne til at skabe deres unikke ridestævne uden de nuværende 
mange regler, begrænsninger, der bremser for vækst. Det vil gøre det mere attraktivt at 
deltage aktivt i ridesporten – på alle niveauer. Konkurrencen skal ske på lige og fair vilkår 
uanset sportsligt niveau. Der er stadig områder, hvor hestevelfærden kan forbedres ved 
fornuftige ændringer. En anden vigtig parameter er også at lette rytternes udgifter uden at 
fratage arrangørernes motivation – eller øge den. Der er andre faktorer, der skal indarbejdes 
i krav og ønsker til vores nye stævnestruktur – inden en ny model for en ny struktur kan 
udarbejdes. Når modellen er færdig, skal reglementerne tilrettes og noget IT skal sikkert 
også tilpasses. Så det tager et par år inden vi har en ny stævnestruktur, der kan eliminere de 
begrænsninger den nuværende giver os for en nødvendig vækst i sporten for alle. 

Et andet af mine interesseområder er drenge i ridesporten – så det glæder mig at se, at der 
er kommet gang i den aktivitet – jeg håber i klubsammenhæng at bidrage med en sommer-
camp ved Rold Skov i et af de kommende år. Vi skal have drengene tilbage i rideskolen og 
ridesporten. 

 

  


