
 

Breddeaktivitetsudvalgsmøde (BU) 
Dato tirsdag den 21-01-2020 

Sted: DRF Idrættens Hus, 2605 Brøndby Kl. 13:00 
 

Breddeudvalgsmøde: 13:00- 17:00 
Deltagere: Eva Iversholt (EI), Elisabeth Bay Jensen (EB), Sasha Bech Pedersen (SBP), Jette Jønsson (JJ) og Maibritt Viffeldt (MV)  
Afbud:  
 
 

Emne/Punkt  Referat  

DRF Bredde Cup  EI orienterede hvilke klubber der har tilmeldt sig cuppen. 

 

Resultater bliver ikke registreret på DRF GO, da Bredde Cup afvikles som E-stævner.  

Indberetning af resultater skal sendes til bredde@rideforbund.dk via indberetningsskema på www.online.equipe.dk    

 

Der gives en DRF deltager rosetter til alle kvalifikationsstævner.  

 

På DRF GO kan alle kvalifikationsstævner på DRF Bredde Cup ses 

 

DRF Elevskole Cup  Afvikling af DRF Elevskole Cuppen er i fuld gang og der er taget hul på 2. runde.  

Alle klubber der deltager i cuppen har modtaget DRF rosetter og nåle. De vil ydermere modtage gavekort fra Equitour som 

sendes ud pr. mail.  

 

Aktiviteter som DRF afholder for deltagerne: 

- Kæpheste spring  

- Kæpheste forhindringsbane 

Dette vil foregå lørdag (tidsplan kommer)  

 

mailto:bredde@rideforbund.dk
http://www.online.equipe.dk/


Landsskuet i Herning  Det er i 2020 sidste år vi har kontrakt med Landsskuet i Herning. Efter Landsdelsdagene ikke længere afholdes, er behov for 

etablering af stor ridebane.   

 

Der vil være forskellige aktiviteter under skuet:  

- Kæphesteridning 

- Kom og prøv aktiviteter  

- DRF Bredde Cup aktiviteter 

- DRF stand i børneområdet 

 

Repræsentantskabsmøde   Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 18. april 2020. Fredag den 17. april afholdes der udvalgsmøde. 

EVT.  DRF Kæpheste Cup programmer til er under udarbejdelse. Breddeaktivitetsudvalget have forslag til de nederste karakterer. 
 
Bredde projekt: 
Der er på nuværende tidspunkt flg. klubber tilknyttet projektet: 
Holmegårdens Rideklub (distrikt 2) 
Broholm Rideklub (distrikt 7) 
Midtjysk Rideklub (distrikt 12) 
Sportsrideklubben Silkeborg (distrikt 12) 
Skåde Rideklub (distrikt 12) 
Ørsted Rideklub (distrikt 12) 
Hjallerup Rideklub (distrikt 14) 
Han Herreds Hestesportsklub (distrikt 14) 
Strandby Rideklub (distrikt 14) 
Uggerhalne Sportsrideklub (distrikt 14) 
 
Elevskoleudvalget: 
Hvis Elevskoleudvalget planlægger at afholde workshop for klubberne i år 2020, vil Breddeaktivitetsudvalget gerne bidrag til 
programmet med breddeaktiviteter. Her vil de kunne tilbyde klubber/elevskoler til hvordan de kan implementere 
breddeaktiviteter i den daglige rideundervisning.  
 
 
 



 
”De Nye Inspirationsdage” for elevskoleundervisning: 
Der er førhen været afholdt ”Inspirationsdage” i klubberne. Disse dage bestod primært af breddeaktiviteter som var en del af 
Landsfinalerne.  
”De Nye inspirationsdage” vil have til formål at rekruttere og fastholdelse elever/medlemmer til elevskolen, herunder give 
underviseren så mange ideer til en mere alsidig, sjov og ikke mindst lærerig elevskoleundervisning.  
MV vil undersøge om der er ressourcer til at kunne gennemføre ”De Nye Inspirationsdage”. 
  

Næste møde:  Vil finde sted fredag den 17. april på Scandic i Kolding i forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde.  
  

 


