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Breddeaktivitetsudvalgsmøde 
 
Dato: 21. juli 2020 
Tidspunkt: 11.00 
Sted: Middelfart 
 

    
Til stede: 
Eva Iversholt (EI)  
Elisabeth Bay Jensen (EB)  
Sasha Bech Pedersen (SBP)  
Jette Jønsson (JJ)  
 
 
Ikke til stede:  
 
 

Fra administrationen: 
Maibritt Viffeldt (MV (referent) 
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1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 

2 Nyt fra administrationen 

Stævner generelt: 
Efter COVID-19 satte en stopper for hele sporten herover foråret, har 
alle stævner, mesterskaber og turneringer fået nye datoer for 
afvikling, herunder DRF Elevskole Cuppen. 
 
DRF Elevskole Cup: DRF Elevskole Cuppen vil efter afviklingen af 

finalen i Uggerhalne den 4.-6. september 2020 overgå til 

Elevskoleudvalget.   

DRF Kæpheste Cup: DRF Kæpheste Cup vil fra september 2020, 

være under Breddeaktivitetsudvalget. Udvalget vil varetage 

udviklingen af cuppen, da den passer korrekt ind i 

Breddeaktivitetsudvalget strategi. Breddeaktivitetsudvalget strategi er 

at ramme personer, som ikke er en del af den ”alm” DRF ridesport i 

dag, og ønsker at favne bredt.  

3 DRF Bredde Cup 

DRF Bredde Cup: 
Efter COVID-19 satte en stopper for hele sporten, er DRF Bredde 
Cuppen også gået i stå.  
Men idet vi har kontaktet klubberne og reklameret for den via SoMe, 
har der været gang i aktiviteterne i rideklubberne (på daglig basis) . 
Vores næste led i indsatsen er at få alle til at deltage i cuppen.  
 

4 DRF Elevskole Cup 

DRF Elevskole Cup Finalen: 
EI og MV vil være til steder under afviklingen af finalen i DRF 
Elevskole Cuppen.  
Der vil være samme dommer begge dage, da vi har erfaret at det er 
mest hensigtsmæssigt.  
Uggerhalne Sportsrideklub stiller igen i år heste til rådighed.  
Alle finaledeltager ankommer fredag og de skal alle ride finale lørdag 
og søndag.  
 

5 Inspirationsaften (nyt tiltag) 

Inspirationsaften i DRF Bredde Cup & DRF Kæpheste Cup: 
Det er besluttet at afholde Inspirationsaftener, hvor alle kan deltage 
gratis. Disse vil være målrettet arrangører og deltagere i DRF Bredde 
Cup og DRF Kæpheste Cup. 
De afvikles på hverdage i tidsrummet ca. 17-20.  
Der afvikles 2 på Sjælland, 1 på Fyn og 2 i Jylland.  
Inspirationsaftenerne vil blive afholdt i klubber og tilmelding sker via 
DRF GO.  
Alle deltagere vil få demonstreret hvordan disse cups afvikles og få 
udleveret fysisk informationsmateriale.  
 

6 Nyt projekt ”Bredde” & 

Breddekonsulenter 

EI og EB, har besøgt flere klubber, som er interesseret i at få sat 
gang i breddesporten i deres klub. De har haft de lokale 
breddekonsulenterne med, således de bliver erfarne i at ”sælge” 
breddeaktiviteterne i andre klubber.  
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7 Evt. 

DRF Kæpheste Cup:  

På næste BU møde skal DRF Kæpheste Cuppen på dagsordenen og 

i breddereglementet.  

 

Action-Parkour: 

Breddeaktiviteten Parkour og Action-Parkour er en udspringer af den 

alm. agility med hest. Da der er mange som ikke aner hvad Parkour 

betyder, har BU har forespurgt administrationen om dette navne kan 

ændres tilbage til agility.   

Dette er godkendt. Der vil fremadrettet være en løbende overgang i 

navneændringen.  

Container med breddeaktivitetsudstyr:  

DRF’s container med diverse udstyr til breddeaktiviteter, som har 

været brugt til Landsfinalerne gennem tiderne, er pt. placeret på hos 

Landsskuet i Herning. BU blev enige om at den skal flyttes til et mere 

centralt sted, således BU kan medbringe materialer til stævner, 

inspirationsdage, udlån m.m.  

 
 
 


