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Der er ikke langt fra
drøm til virkelighed

Med mere end 30 års erfaring i byggeri af ridehaller
og stalde, er det os, du skal tale med, hvis din drøm
skal blive virkelighed.

Overlad trygt tøjlerne til os, så klarer vi alt det
praktiske med byggesagsbehandling og tilladelser
fra start til slut.

Se mere på bundgaardbyg.dk eller kontakt os, hvis
du vil have gode byggeråd på 86 52 56 44.

VI STØTTER
RIDESPORTEN

VI BYGGER TIL HEST OG RYTTER
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Årsberetning 2022  
– et velfortjent godt år efter to udfordrende år

2022 har været et rigtig godt år for ridesporten i Danmark. 
Efter et par hårde år i 2020 og 2021, med restriktioner og 
nedlukninger på grund af Coronapandemien, slap samfundet, pr. 
1. februar 2022, af med de sidste begrænsninger og Covid-19 
ændredes til ikke længere at være en samfundskritisk syg-
dom. Som altid var planerne for ridesportens aktivitetsniveau 
ambitiøst, og det blev til fulde indfriet. I alt bød 2022 på mere 
end 1.500 stævner på tværs af alle discipliner for ryttere på alle 
niveauer, heraf nye turneringer med både VM-holdturneringen, 
som samlede ryttere på tværs af disciplinerne dressur, spring-
ning, military, voltigering og distance, og Catago Cuppen for den 
mere ambitiøse amatør-dressurrytter. 

Stævnedata er et rigtig spændende område, hvorfor temaet 
blandt andet indgår som en af formiddagens workshops ved 
årets repræsentantskabsmøde. Det bliver bl.a. ofte italesat, at 
stævneaflysninger er en stor udfordring i ridesporten. Faktum er, 
at 0,058% af alle planlagte stævner i 2022 blev aflyst – det er 
godt gået af distrikter, klubber og stævnearrangører og vidner 
om et godt samarbejde og en stærk koordinering af terminer. 
I alt registrerede DRF mere end 203.000 starter i 2022, og 
hertil kommer alle starter på E-niveau. 

Om end 2022 var et rigtig godt år for ridesporten i Danmark, 
trak Ruslands invasion af Ukraine mørke skyer over Europa. Der 
kom stor opmærksomhed på danske virksomheders forretninger 
i Rusland, de internationale idrætsorganisationer fik hurtigt etab-
leret hjælpeindsatser for den Ukrainske ridesport, og indførte 
restriktioner og begrænsninger for russiske ryttere, officials 
og heste. Situationen i Ukraine er stadig højaktuel, og vi bliver 
i medierne dagligt mindet om, hvilken forfærdelig situation det 
Ukrainske folk er i. 

Et fantastisk VM på hjemmebane
I dagene den 6. – 14. august lagde Herning grund til den største 
ridesportsbegivenhed på dansk grund nogensinde. Til Verdens-
mesterskaberne i dressur, springning, para-dressur og voltige-
ring, blev MCH Arena omdannet til Stutteri Ask Stadium, marken 
på den anden side af Kaj Zartows Vej til BB Horse Arena, og 
hele forpladsen foran Jyske Bank Boxen lavet om til Ecco Square. 
Hele venuen fremstod i fantastiske rammer, og tiltrak mange 
tusinde tilskuere fra både Danmark og resten af verden. Her 
blev de taget fremragende imod af de mere end 1.500 frivillige 
hjælpere, som havde prioriteret at holde sommerferie i Herning i 
stedet for i Sydeuropa. 

VM i Herning var en kæmpe succes. Danmark blev den mest 
vindende nation ved VM med fem guldmedaljer, fire sølvme-
daljer og en bronzemedalje, foran Holland på andenpladsen og 
Frankrig på tredjepladsen. Individuelt i dressur vandt Cathrine 
Laudrup-Dufour sølv i både GP Special og Freestyle på hesten 
Vamos Amigos. I holdkonkurrencen blev den helt store forløsning 
leveret søndag aften, hvor holdet, som bestod af Nanna Merrald 

Rasmussen på Blue Hors Zack, Carina Cassøe Krüth på Heiline’s 
Danciera, Daniel Bachmann på Marshall-Bell og Cathrine Laud-
rup-Dufour på Vamos Amigos, vandt guld og blev verdensmestre 
foran England på andenpladsen og Tyskland på tredjepladsen.    

I voltigering blev vi alle blæst bagover af de fantastiske danske 
resultater. Med en individuel bronzemedalje til Sheena Bendixen, 
på hesten Klintholms Ramstein med longefører Lasse Kristen-
sen, kom Danmark i gang med voltigeringskonkurrencerne på 
den bedst tænkelige måde. Det skulle dog vise sig, på voltige-
ringskonkurrencernes sidste dag, at blive overgået af holdet, 
som bestod af Iben Dines Pedersen, Sheena Bendixen og BIS1, 
som sammen vandt sølv i Nations Team konkurrencen.

Til para-dressuren var forventninger sat højt, og de blev i den 
grad indfriet med fire guldmedaljer og en sølvmedalje. I Grad 
II vandt Katrine Kristensen, på hesten Goerklintgaards Quater, 
guld i både kvalifikationen til Freestyle og ved selve finalen. I grad 
III gjorde Tobias Thorning Jørgensen, på hesten Jolene Hill, også 
rent bord med guld i både kvalifikation til Freestyle og ved selve 
finalen. I holdkonkurrencen var Danmark i skarp konkurrence med 
hollænderne, som endte med at snuppe guldet foran Danmark. 
Det danske hold bestod, udover Katrine Kristensen og Tobias 
Thorning Jørgensen, af Karla Dyhm-Junge på hesten Miss Daisy, 
og Nicole Johnsen på hesten Moromax.

I springning var håbet at Danmark kunne kvalificere sig til finalen. 
Det danske hold bestod af Lars Bak Andersen, på hesten Carl-
Heinz B, Emil Hallundbæk på hesten Chalisco, Linnea Erics-
son-Carey på hesten Skorphults Baloutendro og Andreas Schou 
på hesten Darc de Lux. Sverige vandt suverænt holdkonkurren-
cen foran Holland på andenpladsen og England på tredjepladsen, 
mens Danmark samlet blev nummer 14. 
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Agria og Dansk Ride forbunds VM-
holdturnering
Under VM i Herning i midten af august var det ikke kun toppen 
af poppen indenfor ridesporten, der konkurrerede om hæder 
og ære. Det samme gjorde finalisterne i Agria og Dansk Ride 
Forbunds VM-holdturnering, der på dette tidspunkt havde været 
i gang lidt mere end et år. Turneringen var en holdturnering 
for bredden, og den favnede alle discipliner under Dansk Ride 
forbund; dressur, spring, military, distance, voltigering, forhin-
dringsbane (multisport) og kæphest.

Turneringen havde til formål at udbrede kendskabet til alle disci-
pliner under DRF, og der var bonuspoint til de hold, der kunne 
stille til starte i alle discipliner. Til formålet var der bl.a. lavet en 
speciel klasse i voltigering, hvor der blot skulle vises en serie 
øvelser i skridt. En klasse, og en udfordring, som deltagerne tog 
virkelig godt imod. Det var ikke blot holdturneringen, som endte 
med at være en kæmpe succes. Multisportens forhindringsbane 
tiltrak sig også en utrolig opmærksomhed, ligesom mange ryt-
tere fik øjnene op for, at distancesporten absolut var tilgængelig 
– og ikke mindst hyggelig.

I alt deltog 73 hold med op til otte ekvipager på hver. De kæm-
pede om point og dermed finalepladserne, der gik til de 20 hold, 
som gennem kvalifikationerne havde samlet flest point. Alt i alt 
betød det, at dagene den 12. – 14. august 2022 bød på en unik 
oplevelse for knap 160 ryttere og deres heste, da de red finale 
i Boxen i Herning og på udendørsarealerne omkring den - og det 
hele samtidig med VM. 

Det var DRF’s administration, der i tæt samarbejde med officials 
og disciplinudvalg stod for afviklingen af finalestævnet, og selvom 
det betød mange særdeles lange dage, var det en stor fornøjelse 
at se unge som gamle finalister ride ind i Boxen med ærefrygt 
(og enkelte glædestårer).

Vi er allerede rigtig godt i gang med 2023
2023 bliver også et spændende år for ridesporten i Danmark. 
På stævnefronten har bl.a. Bundgaard Byg Cuppen 25-års 
jubilæum, og den nye Brogaardens Kombicup, der kombinerer 
spring og dressur på D-niveau, ser dagens lys. På eliteområdet 
er det året før OL i Paris i 2024, og forberedelserne går ind 
i en intens fase, hvor især det danske springhold har en stor 
opgave foran sig ved EM i Milano slut august/start september 
med håbet om at kvalificere et hold til OL. I DRF’s administration 
er der fortsat stort fokus på at understøtte klubbernes arbejde 
med at drifte og udvikle ridesporten. Det forventes, at forbun-
dets udviklingskonsulenter afvikler mere end 100 klubbesøg, 
fordelt over hele landet, at indsatsen på elevskoleområdet, og 
særligt på de digitale ryttermærker fortsættes, og så lancerer 
forbundet i april måned blandt andet samarbejdet med Mary 
Fonden om antibulli ridning, samt en ny uddannelse for de unge 
elevskole-hjælpetrænere.  

Fortsat fokus på den strategiske udvikling
Udvikling af ridesporten er et kernefokusområde for bestyrelsen, 
og den væsentligste præmis er, at indsatserne foregår i tæt 
samarbejde med rideklubberne, i et tempo hvor rideklubben kan 
følge med og på områder, der gør en forskel for den enkelte klub. 

Med strategi 2030 lagde bestyrelsen og ledergruppen i DRF 
sig i 2020 fast på fire langsigtede strategiske pejlemærker 
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 indsatsområde, 
nemlig rideklubben, 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 aktivitetsstruktur for alle – på alle niveauer

4. Elevskolen: Vi skal sikre rytternes grunduddan-
nelse og skabe forudsætninger for heste som 
livsstil

I DRF’s administration er der fokus på at udvikle initiativer 
og tiltag, der kan understøtte klubberne i den daglig drift og 
udvikling. Udviklingskonsulenterne er i tæt dialog med mere end 
100 rideklubber, bl.a. med fokus på implementering af undervis-
ningskonceptet i elevskolerne, udbud af digitale ryttermærkeprø-
ver, indgåelse af vækstaftaler med fokus på at rekruttere flere 
voksne, implementering af para-ridning, rekruttering af frivillige, 
information om e-kurser og uddannelsestilbud samt DRF’s certi-
ficeringsordning.

Samarbejdet med Danmarks 
Idrætsforbund (DIF)
Også i samarbejdet med Danmarks Idrætsforbund er de 
strategiske pejlemærker tydeligt inkorporerede. DIF’s støtte til 
ridesporten er forankret i en fireårig strategiaftale, og heri har 
vi indtænkt projekter og indsatser, der understøtter pejlemær-
kerne. Den nuværende strategiaftale med DIF, som løber fra 
2022-2025 indeholder følgende områder/spor:

1. Udvikling af elevskolerne

2. Klubberne i fokus

3. Ridesportens adgang til naturen, i samarbejde 
med Dansk Islandshesteforening

4. Samarbejde med Team Danmark om talent og 
elitearbejdet i dressur

Indenfor de fire overordnede strategiske pejlemærker, er der 
igangsat en lang række indsatser og aktiviteter, og i 2022 arbej-
dede vi bl.a. med:

Succesen med digitale ridemærker 
fortsætter ind i 2023
Rideklubberne, og deres elevskoler, har taget godt imod DRF’s 
ryttermærker efter opgraderingen i 2021, hvor ryttermær-
keteorien blev tilpasset holdniveauerne i elevskolen, og hvor 
ryttermærkeprøverne blev digitale. Hele 56 klubber har undervist 
i ryttermærkerne og haft elever oppe til de digitale ryttermær-
keprøver. I løbet af 2022 blev der således afholdt hele 2603 
ryttermærkeprøver. Antallet af gennemførte ryttermærkeprøver 
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overraskede positivt, da det fra forbundets side var estimeret, 
at 1000 ryttermærkeprøver ville være afholdt i 2022. Vi forven-
ter, at endnu flere rideklubber kommer i gang med at undervise i 
ryttermærkerne og dermed får øjnene op for, hvordan man rent 
praktisk kan integrere ryttermærkerne i elevskolen på en hen-
sigtsmæssig og lærerig måde. Dette øger også forventningerne 
til, at der vil afholdes endnu flere ryttermærkeprøver i 2023. 

E-læringskursus til de grønne forældre 
hitter
I august 2022 lancerede vi e-læringskurset ”Hjælp! Mit barn 
er startet til ridning”. Kurset klæder de grønne forældre bedre 
på, når de skal omgås heste og færdes i en rideklub med deres 
barn. E-læringskurset er gratis at tage for alle, og kan findes på 
rideforbundets hjemmeside. Indtil videre har hele 2.511 gen-
nemført kurset, og forhåbentligvis kommer der mange flere nye 
forældre, som vil tage kurset i 2023. Vi fortsætter videre i den 
digitale ånd, og er i fuld gang med at udvikle et e-læringskursus 
til undervisere i elevskolen. 

DRF’s Sikkerhedskursus udbreder 
nødvendig viden om sikkerhed
For at få udbredt så meget nødvendig viden om sikkerhed i ride-
sporten som muligt, lancerede vi i 2021 et online sikkerhedskur-
sus, som er tilgængeligt for alle og som, ikke mindst, er relevant 
for alle, der færdes blandt heste. Kurset er en del af DRF’s 
Certificering i Sikkerhed, og rigtig mange af vores rideklubber 
har efterhånden taget DRF’s Sikkerhedskursus til sig. I år 2022 
gennemførte i alt 3.283 personer DRF’s Sikkerhedskursus.
Rideklubberne har taget certificeringsordningen vol. 2 til sig
I år 2022 opnået 17 nye klubber en eller flere certificeringer, 
mens otte klubber blev re-certificeret. Certificeringsordnings 
formål er at skabe en skarp profil af forbundets klubber, så 
medlemmer og interessenter nemmere kan orientere sig. En 
certificering indenfor et givent område, er således forbundets 
kvalitetsstempling og anbefaling af rideklubben.

Certificeringsordning fungerer som et udviklings- og kvalitetssik-
ringsværktøj. Klubber der har opnået certificeringer promoveres 

via DRF’s kanaler. På rideforbundet hjemmeside fremgår det 
under hver klub, hvilke certificeringer de har opnået. Sidst, men 
ikke mindst, er ordningen en anerkendelse af klubberne, der har 
truffet et valg og indarbejdet sikkerheds- og kvalitetsmæssige 
handlinger, som sikrer, at klubbens drift og forskellige aktiviteter 
lever op til de fastsatte krav og standarder.

Hestevelfærd prioriteres højt
Som et af de strategiske indsatsområder, er hestevelfærden 
højt prioriteret i alle aspekter af det daglige arbejde. Det gælder 
ved klubbesøg, justering af reglementer, stævneafvikling og ved 
alle indsatser, der omhandler udvikling af sporten. Danmark er, 
og skal fortsat være, en ridenation, hvor hestevelfærd er en prio-
ritet, og vi skal være et forgangseksempel på dette, på samme 
måde som vi har været det igennem de sidste år.

Derfor har vi igen i 2022, ved udvalgte stævner, foretaget ud-
styrskontrol. Kontrollen er blevet udført af vores veterinærkonsu-
lent Mette Uldahl. Selvom det overordnede billede var forbedret 
i forhold til foregående år, så vi desværre stadig mundsår på 
nogle af hestene – til ærgrelse og frustration for alle. Vi er selv-
følgelig i sporten, fordi vi elsker heste og vil gøre vores bedste 
for dem. 

Som det er beskrevet i reglementets fælles bestemmelser, er 
målet for ridesporten at udvikle hesten til en ”glad atlet” gennem 
en harmonisk uddannelse. Hestens velfærd og holdbarhed i spor-
ten skal prioriteres både i et kort og et langsigtet perspektiv. 
Derfor vil vi fortsat i 2023 lægge stor vægt på hestevelfærden i 
sporten, og er blandt andet i færd med at arbejde på nye tiltag, 
som skal sikre dette.

Det femte specialforbund som 
samarbejder med Maryfonden om Antibulli
Det er ikke kun hestene, som selvfølgelig skal have det godt. I 
løbet af 2022 indgik vi et samarbejde med Maryfonden om at 
skabe Antibulli Ridning. Vi er det femte specialforbund, som i 
samarbejde med Maryfonden, skaber Antibulli målrettet vores 
egen idræt. Antibulli Ridning er et antimobberedskab primært 
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målrettet underviserne i elevskolerne. Det består af konkrete råd 
og øvelser til undervisningen af de 6-12-årige elever i elevskolen. 
Målet er at skabe en hold- og klubkultur med høj tolerance, hvor 
alle respekterer hinanden, taler ordentligt og hjælper hinanden, 
så klubben er et rart sted at være, uanset hvor god man er 
til sin sport. På hjemmesiden vil der også være gode råd til 
forældre og forslag til gode klubaktiviteter. Grundtanken er, at 
et stærkt sammenhold og gode børnefællesskaber forebygger 
eksklusion og mobning. Vi forventer at lancere Antibulli Ridning i 
foråret 2023.

Løbende uddannelse holder vores officials 
opdaterede og skarpe
Som altid har der i de respektive disciplinudvalg og i administra-
tionen, gennem året, været stor fokus på afvikling af officialskur-
ser. I alle DRF’s officialsuddannelser er det beskrevet, at det er 
et krav, at der løbende skal deltages på et antal officialskurser. 
Både for at sikre at vores officials altid er skarpe, up to date og 
dermed klædt bedst muligt på til at varetage deres funktioner 
i forbindelse med afviklingen af ridestævner. Det betyder, at 
der i løbet af 2022 er afviklet regionsopdelte ERFA-møder for 
forbundets TD’ere. Der er afviklet kurser for spring- og dressur-
dommere på alle niveauer, samt introduktionskurser for helt nye 
aspiranter i funktionerne springdommere, dressurdommere og 
banedesignere. Også i de lidt mindre discipliner har der været 
kursusafvikling; 2022 har f.eks. både budt på kursus for vores 
terrænbanebyggere i military, samt kursus for vores voltige-
ringsdommere.

129 klubbesøg i 2022 gav øget kendskab 
til breddesporten
I 2022 har DRF’s udviklingskonsulenter totalt været på 129 
klubbesøg fordelt over året. Klubbesøgenes formål er at støtte 
og hjælpe klubberne med deres udvikling, ved at implementere 
forskellige udviklingstiltag som f.eks. ryttermærker, voksenak-
tivering, klubudviklingsforløb og certificeringsordningen. Ved 
klubbesøgene tager udviklingskonsulenterne altid udgangspunkt i, 
hvor klubben er, og særligt hvad deres motivation og eventuelle 
udfordringer er. Ud fra dette udarbejder klubberne og konsu-

lenten sammen en plan for den fremtidige udvikling af klubben. 
Herefter er konsulenten tilknyttet klubben så længe det giver 
mening. Konsulenten kan eventuelt sende klubber videre til én af 
de andre konsulenter ifm. med igangsætning af andre tiltag.
Klubbesøgene gør, at DRF får et stort kendskab til mange 
forskellige rideklubber, hvilket øger og styrker forbundets viden 
om, og kendskab til hvad der sker i klubberne, hvad der fylder, og 
hvordan vi bedste kan hjælpe og støtte dem.

Voksenmotionister
I 2022 er det for alvor blevet konkretiseret og slået fast hvad 
der virker ift. rekruttering af voksne. DRF’s rekruttering- og 
aktiveringstiltag ift. den voksne målgruppe er i 2022 blev mani-
festeret i 8 vækstaftaler. Vækstaftalerne består af aktivitetstil-
tag som gennem 2 år er gennemtestet og som vi derfor ved 
virker ude i klubberne. Når en vækstaftale implementeres ude i 
klubberne, sker det i samråd med en Udviklingskonsulent, som 
støtter og leder klubberne igennem implementeringsprocessen. 
Fælles for vækstaftaler er, at de alle tager udgangspunkt i både 
klubbens og den voksne brugers behov. F.eks. tager de fleste 
vækstaftaler højde for, at klubberne har forholdsvis begrænsede 
hesteressourcer, ligesom mange af vækstaftalerne tager højde 
for, at voksne ofte ønsker høj fleksibilitet i de aktivitetstilbud de 
deltager i.

Ud af de succesfulde implementerede vækstaftaler kan 
fremhæves:  

Enkeltstående aktiviteter for voksne giver 
økonomisk bonus for Mattsons Rideklub
Implementering af vækstaftalen ”enkeltstående aktiviteter for 
voksne” var et fokuspunkt for blandt andet Mattsons Rideklub. 
Rideklubben har arrangeret enkeltstående rideture i skoven 
for voksne udenfor klubben på klubbens skoleheste. De voksne 
betaler et engangsbeløb for rideturen, og melder sig til en enkelt 
tur ad gangen. Turene er fleksible for deltagerne, og klubben kan 
benytte de heste, de har i forvejen, til let ekstra arbejde i ny og 
næ. Disse ture fører I nogle tilfælde til, at deltagerne tegner et 
medlemskab i klubben, og begynder på de implementerede og 
eksisterende hold. Turene fungerer altså både som enkeltståen-
de aktiviteter, men også som et medlemsrekrutterende tiltag.

Hos Ebberup Rideklub deler de voksne
Implementering af vækstaftalen ”to om en hest” er blevet 
afprøvet hos Ebberup Rideklub. Klubben ville gerne i gang med 
at aktivere voksne i klubben, men havde dog kun to heste, som 
kunne bære voksne. Hvor der er udfordringer, findes der dog løs-
ninger, så de startede et hold, hvor to voksne deles om én hest. 
De er fælles om op- og afsadling og deler ridetiden mellem sig. 
Den der ikke rider står på jorden, og lytter og kigger. Klubben 
oprettede holdet efter sommerferien i 2022, og holdet kører 
forsat med fire ryttere og to heste.

Kæphesteaktiviteterne har vundet ind
I sommeren 2022 skød vi vores nye holdturnering ved navn 
KlubCup på kæphest i gang. KlubCuppen er en ny og sjov turne-
ring, som har til formål at introducere børn og unge i alderen 
4-16 år til ridesporten gennem kæphesteridning. Turneringen er 
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en klubturnering, hvor et selvbestemt antal medlemmer fra hver 
klub deltager individuelt eller som par i kæphestedisciplinerne 
dressur, spring, ponygames og forhindringsbane. Turneringen 
slutter den 1. maj 2023, og vinderen er den klub, der efter 
turneringens afslutning, har opnået flest point i hvert område.
Holdkonceptet er inspireret af den store succes vi oplevede ved 
VM-holdturnering. Her så vi en styrket holdånd ude i klubberne, 
og klubberne har i den grad taget godt imod holdkonceptet i 
kæphesteturneringen også. I 2022 blev der afholdt 13 stævner i 
turneringen, og der er flere i kalenderen i 2023.

Kæphest er stadigt populært blandt den danske befolkning, og vi 
har igennem 2022 løbende fået henvendelser fra personer, der 
gerne vil gå til kæphest i en rideklub. Flere og flere klubber har 
fået øjnene op for, hvad kæphest faktisk kan som klubaktivitet. 
På nuværende tidspunkt har vi 16 klubber, der på fast basis 
afholder kæphesteaktiviteter, og der er mange flere klubber, der 
afholder kæphesteaktiviteter i mere uorganiserede former. Gen-
nem år 2022 har vi vejledt klubberne i, hvordan de kan afholde 
kæphesteaktiviteter- og undervisning, og dette vil vi fortsætte 
med i 2023. 

Seks hold deltog i finalen ved VM i DRF 
Elevskole Cuppen
Ved VM i Herning var der plads til alle, og det inkluderede 
finaleholdene af de 45 rideklubber, der deltog i DRF Elevskole 
Cup 2022. Turneringen blev afviklet over to runder og et brag af 
en finale, som uden tvivl var udover det sædvanlige. Finalen for 
Elevskole Cup 2022 blev nemlig afviklet under VM i Herning den 
12.-14. august 2022. Seks finalehold red mod hinanden over 
to dage. Vinderne af DRF Elevskole Cup 2022 blev holdet fra 
Vindinge Rideklub.

Rytternes fortsatte adgang til naturen 
i forbindelse med etableringen af 
Naturnationalparker i Danmark
Naturen er, for et stigende antal ryttere, vores idrætsfacilitet – 
enten som det primære udøvelsessted for ridedisciplin eller som 
et sted hvor motionister, børn, ældre og handicappede nyder 
de oplevelser, man får på hesteryg væk fra trafikerede veje. 
Det er også i naturen, eliteryttere søger andre træningsformer 
og udfordringer, end de der kan trænes på bane og i ridehus. 
Imidlertid er det i stigende grad blevet vanskeligere at få disse 
naturoplevelser fra hesteryg eller med hest for vogn. 

Både kommuner og stat hegner i stigende grad naturen ind. Det 
gælder for naturnationalparkerne, hvor der, ifølge planerne, skal 
indhegnes og udsættes store græssere. Det medfører, at langt 
de fleste ryttere vil fravælge at ride der. Men det gælder også 
der, hvor Staten definerer et skovområde som ”urørt skov”. Her 
skal der også opsættes hegn langt de fleste steder. 

I Dansk Ride Forbund forsøger vi at opponere mod disse tiltag. 
Det gør vi ved blandt andet at lave høringssvar og rette direkte 
henvendelse til Folketingets miljøordførere og ministre. Vi er ikke 
imod natur og øget biodiversitet; vi ønsker at finde løsninger, så 
vi ikke mister vores adgang.  

 

Rytterne er de mest restriktivt regulerede anvendere i forhold til 
adgangsreglerne - og da vi ikke længere udvises samme imøde-
kommenhed i de statsejede skove, har vi behov for at kunne fær-
des sikkert andre steder. Derfor er der behov for en lovrevision 
af adgangsbestemmelserne, så vi bliver sidestillet med de øvrige 
brugere af naturen. For at rytterne kan danne sig et overblik, 
over de ridespor der findes på forskellige platforme, har Dansk 
Ride Forbund udarbejdet et kort, der samler ruterne. 

For at sikre ridesportens adgang til naturen har Dansk Ride 
Forbund i 2022 blandt andet markeret sig med: 

• Januar: Møde med miljøminister Lea Wermelin 
vedr. rytternes bekymringer i forhold til Naturna-
tionalparker

• Februar: Brev til alle miljøordførere vedr. ride-
sportens adgang til naturen

• Marts: Replik fra Rideorganisationerne på 
Altinget

• April: Høringssvar vedr. Naturnationalparker

• April: Høringssvar ”Lovgennemgang – bedre 
adgangsforhold”

• Maj: Høringssvar ”Udkast til Natura 2000 
planer”

• August: Høringssvar vedr. urørt skov

Samarbejde med Parasport Danmark 
skaber fundament for bedre vilkår
Den 1. januar 2022 indgik DRF et partnerskab med Parasport 
Danmark om at administrere og udvikle Pararidning i Danmark. 
Ved at kombinere Parasport Danmarks kompetencer på handi-
cap- og målgruppeområdet med Dansk Ride Forbunds struktur 
og sportslige kompetencer, vil der fremadrettet være fundament 
til, at pararidningen i Danmark får bedre vilkår, og at muligheden 
for at udvikle og dygtiggøre sig forbedres. Det første år er gået 
rigtig godt, og vi glæder os til at fortsætte partnerskabet. 
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MEDALJEREGNEN RISLEDE 
VELFORTJENT NED OVER DE DANSKE 
DRESSURRYTTERE
2022 blev på alle parametre et både spændende, udviklende 
og resultatmæssigt helt særligt og godt år for dressurens 
talent- og eliteområde. Medaljeregnen rislede mildt, vedvarende 
og særdeles velfortjent ned over vores ponyryttere, juniorer, 
ung- og U25- ryttere samt seniorer ved alle årets internationale 
mesterskabsstævner. 

Ved de nordiske mesterskaber i Sverige, gjorde alle alderskate-
gorierne stort set rent bord i guldmedaljehøsten både som hold 
og individuelle ryttere i en sådan grad, at den danske national-
melodi blev afspillet igen og igen. Ved de respektive europame-
sterskaber stod der ligeledes Danmark på flere af både hold-
medaljerne og de individuelle resultater. I Strzegom, Polen, blev 
det til en bronzemedalje for pony-holdet. Juniorholdet blev nr. 
fire ved EM i Hartpury, GBR, hvor det på imponerende vis også 
lykkedes Sophia Boje Obel Jørgensen at vinde både guld og sølv i 
de individuelle mesterskabsklasser. Også youngriderne gjorde en 
rigtig god figur i England ved at sætte sig på holdsølvmedaljen. 
For U25-rytterne blev EM 2022 en helt særlig begivenhed. 
Holdet fik en fantastisk flot – og den første danske af slagsen 
– sølvmedalje, og Thea Bech imponerede alle ved at få bronzem-
edaljer i begge individuelle konkurrencer i Ungarn.

Magisk opbakning på hjemmebane i 
Herning 
Helt til det sidste var der ved det velorganiserede VM i Herning 
spænding om udfaldet af holdmesterskabet i dressur, som 
Danmark vandt. Det danske hold mestrede forventningspresset 
lige til det sidste og leverede både som holdkammerater og hver 
især på den mest imponerende vis varen, da det virkelig gjaldt. 
Det var en ren og skær magisk oplevelse at fornemme hele 
Danmarks opbakning til vores seniordressurlandshold og deres 
fantastiske teams bestående af grooms, hesteejere og personli-
ge trænere.

Også i 2022 har talent- og elitedressuren været begunstiget 
af særlig opmærksomhed fra ECCO i form af afviklingen af den 
årlige samling for de bedste ponyryttere, juniorer og ungryttere 
som optakt til en ny sæson, hvor den populære og vigtige ECCO 
Cup spiller en central rolle for videreudviklingen af ungdomsdres-
surens atleter. Derudover har støtteforeningerne Ponydressur 

og Ungdomsdressur igen vist deres særlige økonomiske opbak-
ning til blandt andet EM for de fire ungdomskategorier. Tusind 
tak til alle, der har bidraget; det er meget værdsat.

Samarbejde der styrker og støtter
I eliteafdelingen for dressur har der i 2022 været et særligt 
fokus på ”den røde tråd” i videreudviklingen og motivationen af 
atleterne og deres heste og ponyer. Det er i vid udstrækning 
sket i et tæt og frugtbart samarbejde med rytternes personlige 
trænere, der har bygget på blandt andet vidensdeling og spar-
ring. Derudover har der været et øget fokus på at motivere og 
støtte atleterne og deres teams i overgangen fra den ene alder-
skategori til den næste, som kan opleves som lidt skræmmende 
og uoverkommelig. Når landstrænerne for ponyer, juniorer, ung- 
og U25-ryttere, holdledere og ekspert-træneren for seniorer 
samarbejder og inspirerer hinanden gensidigt, lykkes vi bedst 
med opgaven.

Talent- og elitedressurteamet blev i 2022 styrket med pony-
landstræner Lisbet Seirskilde og holdleder Lars Krogsgaard, 
og landstræner Dennis Fisker fik udvidet sit ansvar for junior/
ungrytterne med U25-bruttogruppen. I 2022 tog elitedressuren 
desuden hul på et nyt kapitel på seniorsiden med tilknytning af en 
gennemgående eksperttræner og teknisk rådgiver ift. udtagel-
ser og strategiske overvejelser i bestræbelserne på at både 
fastholde momentum men også styrke elitedressuren i Danmark. 
Eksperttræner Wolfram Wittigs opgave har været at inspirere 
og motivere de bedste, danske seniorryttere og deres personlige 
trænere ved såvel tilbud om deltagelse ved træningssamlinger 
som tilstedeværelse og opbakning ved udvalgte, internationale 
stævner og mesterskaber. Det har han med sin rolige og humori-
stiske tilgang til samarbejdet og hans dressurfaglige trænerkom-
petencer og erfaringer gjort så godt i 2022, at der er indgået 
aftale om at fortsætte samarbejdet frem til og med 2024.

Forandring, Forankring og Orientering
2022 har takket være rytterne, deres personlige trænere, 
heste-/ponyejere og øvrige teammedlemmer bag dem været et 
stærkt resultatmæssigt år for dansk talent- og elitedressur. Tak 
til alle der har bidraget og gjort det muligt. 2022 bød også på 
enkelte justeringer i samarbejdet med Team Danmark omkring 
træner-setuppet, som fortsætter ind i 2023. Vi kalder 2022 
”Forandringens År” og lader 2023 være ”Forankringens og  
Orienteringens År”.

SPRINGSPORTEN HAVDE UDVIKLING PÅ 
SIGTEKORNET
2022 har for spring været et år, der har budt på gode udvik-
lingstakter indenfor springsporten. Udvikling der i høj grad er 
skabt igennem en fokuseret indsats fra ryttere og landstræner 
og en indsats, der er styrket igennem samarbejde imellem DRF’s 
Elite Spring og sponsorer med interesse for springsporten. 
Blandt de yngste er DRF SpringDanmark Talentprogram nu 
en implementeret del at talentudviklingen i springsporten. I 
programmet er der fem talentgrupper med ca. 20 ryttere i hver. 
Det er ryttere i aldersgruppen 11-17 år, der rider på LA-MB 
niveau for pony eller hest. Grupperne samles to gange årligt på 
ridecentre, der er geografisk fordelt i forhold til grupperne. Stor 
tak til Hjallerup rideklub, Stevnstrup rideklub, Grindsted rideklub 

Foto: Kasper Kamuk
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og Vallensbæk Rideakademi for at bidrage med faciliteter og 
praktisk hjælp ved samlingerne. Ud over den teoretiske og 
praktiske springtræning, bidrager også andre kompetente fagfolk 
med viden. Det er f.eks. dyrlæger, smede og fodereksperter. 
Johnny Hansen er en engageret træner i programmet, mens eli-
teafdelingen står for den administrative del. Programmet er en 
vigtig del af rytterens grunduddannelse, og DRF takker Forenin-
gen SpringDanmark for at finansiere Talentprogrammet.

Ungdomsgrupperne er i god udvikling 
Ponyspringningen havde et meget flot EM i august 2022, hvor 
holdet blev samlet nr. 5 – en knivsæg fra en medalje. Samtidig 
havde vi tre ponyryttere i finalen. Ved NM ydede ponyrytterne 
ligeledes en flot indsats, og det blev belønnet med individuelt 
guld og holdsølv for kategori I samt en individuel sølvmedalje for 
kategori II-ponyerne. U18-rytterne opnåede individuelt sølv ved 
NM og holdet blev desuden kvalificeret til Youth Cup Finalen. 
U21-gruppen viste sig ligeledes fra sin bedste side og resultatet 
blev NM-guld for hold og individuelt sølv.  Også U25 gjorde det 
godt ved NM, hvor der var holdsølv og individuelt guld at hente. 
Generelt er der flere og flere af vores unge ryttere, der er med i 
de større FEI-klasser. I 2022 havde vi hele 10 ryttere under 21 
år til start i 150 cm klasser. Vi er overbeviste om, at en større 
bredde i ungdommen på sigt giver bedre seniorresultater.

Seniorerne præsterer på højeste niveau – 
vi er på rette vej
På seniorniveau har vi flere, der præsterer på højeste niveau, og 
der har i 2022 været 20 forskellige ryttere, som har repræ-
senteret Danmark ved Nationsspringningerne rundt i Europa. 
Den bredere trup ses også i forhold til VM, hvor vi i Herning var 
repræsenteret med fire deltagende ryttere og en reserverytter, 
men ingen ryttere i 2018 havde opnået kvalifikation. I Nations 
Cup opnåede de danske springryttere en tredjeplads i Ugger-
halne, og holdet vandt EEF’s 2. division region Nord. I 2022 har 
vi alt i alt set mange gode individuelle præstationer. Andreas 
Schou har, gennem en stor indsats i løbet af 2022, opnået en 
FEI-ranglisteplacering i top 40, og er dermed godt på vej til en 
plads ved World Cup-finalen i april 2023. Denne placering har 
sikret Danmark minimum en plads ved hver af de kommende 
World Cup-kvalifikationer i sæsonen 22/23. De gode resultater 
fra Andreas Schou betyder, at landstræneren har haft mulighed 
for at tildele World Cup-pladser til flere andre danske ryttere. 
Disse starter har givet flere ryttere erfaring med de krævende 
baner på femstjernet niveau. Sidst, men ikke mindst, er det i 
2022 lykkedes at opnå en sejr i en femstjernet grand prix. Det 
er et resultat, som er meget unikt og stort for en nation som 
Danmark.

I 2022 justerede vi vores set-up i Eliteafdelingen for spring og 
military. Annette Mosegaard blev ansat som Elitesportschef med 
start januar 2023, og Ulrik Kjær har fået udvidet sit område 
med U18-gruppen, således at Bo K. Møller fremadrettet kan 
have mere fokus på seniorerne, når vi ser mod EM i 2023 og OL 
i 2024. For at understøtte talent- og elitearbejdet i springningen 

endnu mere, ansatte vi desuden Regitze Ericsson som holdleder 
for pony & children-springningen per 1. februar 2022.

Vores landstrænere har gjort og gør en kæmpe indsats for at 
udvikle springsporten i Danmark. Potentialet er stort, men skal 
vi lykkedes med en stærk springsport, der præsterer på topni-
veau, kræver det at mange interessenter omkring sporten står 
sammen og går samme vej. Vi ser, at den udvikling er ved at 
ske, og vi tror derfor på, at der vil komme endnu bedre resulta-
ter i fremtiden. Vi vil gerne takke for samarbejde og opbakning til 
ryttere, hesteejere, trænerne, stævnearrangører, de teams der 
er omkring de enkelte ryttere, officials, sponsorer og alle andre, 
der på positiv bidrager til den forsatte udvikling af springsporten 
i Danmark.

MILITARYSPORTEN I DANMARK HAR 
INTERNATIONALT POTENTIALE
Military er en olympisk disciplin, men i Danmark er sporten lille 
med et begrænset antal deltagere. Sporten har et resultatpo-
tentiale på internationalt niveau, og vi ser en positiv udvikling 
blandt atleter og heste - specielt blandt de yngre atleter. 
Ved de nordiske mesterskaber i military fik det danske pony-
landshold i 2022 en flot guldmedalje, lige som det også ved 
individuel ponymilitary blev til en guldmedalje til rytteren Liva 
Emilie Grubbe. Blandt ponyrytterne har vi en gruppe ryttere, 
som vi tror på, der med deres engagement og set up, vil kunne 
udvikles til at præstere ind i seniorrækkerne.  

Hos seniorerne blev det i 2022 også til en medalje ved de nor-
diske mesterskaber, da Cecilie Eriksen og hesten Calvin opnåede 
individuelt sølv. I 2022 kunne Danmark desuden bryste sig med 
hele to ryttere, som kvalificerede sig til verdensmesterskaberne 
i Pratoni. 

Målet for militarysporten i 2023 er sat
I 2023 har A-truppen det fælles mål, at deltage med et fuldtal-
ligt hold ved de europæiske mesterskaber i 2023. 

Foto: Kasper Kamuk

Som det fremgår af beretningen, er aktiviteterne og ambitionerne enorme, og vi skylder 
en stor tak til alle, der gjorde dette muligt lige fra samarbejdspartnere, administration 

og ikke mindst alle frivillige, der knokler for vores sport. 
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Beretninger fra DRF’s udvalg
Dansk Ride Forbund bliver bestyrelsen bistået af en række udvalg, der eksempelvis varetager reglementer, TD-gerningen, uddannelse, 
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. 

DISTANCEUDVALGET 

DRESSURUDVALGET 

INSTRUKTØRUDVALGET 

MILITARYUDVALGET 

MULTISPORTUDVALGET 

PARAUDVALGET 

SPRINGUDVALGET

VOLTIGERING

https://www.youtube.com/watch?v=GUx2hfemqOc&list=PLDHcpdO9eT9zGjbiYs7C9ua5dR0OwgElq&index=1&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=DY-VjYOf63I&list=PLDHcpdO9eT9zGjbiYs7C9ua5dR0OwgElq&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=MuZLH0-sA5E&list=PLDHcpdO9eT9zGjbiYs7C9ua5dR0OwgElq&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=-dLhFnUVdmw&list=PLDHcpdO9eT9zGjbiYs7C9ua5dR0OwgElq&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=U5R5YOALG4g
https://youtu.be/7ck4dAf1RtI
https://youtu.be/7bkwmBhUaP0
https://www.youtube.com/watch?v=MpoFaTxB9RI
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- 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

RIDEHESTEN 100x297 hest_AVG.indd   1 17-05-2021   12:25:05
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VI TAKKER VORES SPONSORER 
OG SAMARBEJDSPARTNERE 

FOR GODT SAMARBEJDE

WWW.STOREHESTEDAG.DK

Vi takker vores sponsorer og 
samarbejdspartnere for godt samarbejde
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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”
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