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Kommissorium for Dressurudvalget 

Jf. DRF’s vedtægter § 7 nedsætter bestyrelsen stående udvalg efter behov. Bestyrelsen nedsætter et dressur-
udvalg med det formål at understøtte, varetage og udvikle den sportslige dimension af dressurdisciplinen i 
Danmark. Dressurudvalget rådgiver og tager stilling til forhold af dressurrelateret karakter. Udvalget har endvi-
dere til opgave at fremsætte forslag, implementere og kontinuerligt evaluere tiltag med henblik på løbende 
ajourføring, forbedring og udvikling af dressurdisciplinen på alle niveauer i Danmark.  
Dressurdisciplinen er defineret som en elitedisciplin. Med elitedisciplin forstås, at dressurdisciplinen i Danmark 
har et markant elitesportsligt resultatpotentiale på højeste internationale niveau, og er af så væsentlig karakter 
for størstedelen af medlemsklubberne, samt klubbernes medlemmer, at dressurudvalget, i tæt samarbejde 
med administrationen, skal arbejde for dressursportens videre udvikling på alle niveauer – børn, unge, voksne, 
ældre, for bredden, samt talent- og elitearbejdet.  
Dansk Ride Forbunds bestyrelse udpeger medlemmer af dressurudvalget. Udvalget består af en formand samt 
5 øvrige medlemmer, hvoraf ét medlem udpeges som TD-ansvarlig. Herudover indstiller DRIF et medlem af 
dressurudvalget som godkendes af Dansk Ride Forbunds bestyrelse. DRIF’s repræsentant indgår som almin-
deligt medlem af dressurudvalget og varetager opgaverne på lige fod med de øvrige medlemmer.  
Dressurudvalget beskæftiger sig med følgende områder:  
• • Varetage uddannelse, efteruddannelse samt videreuddannelse af officials  

• • Dressurreglementet – kontinuerlige justeringer og udvikling heraf  

• Stævnetilrettelæggelse – udarbejdelse af oplæg for tildeling af B-stævner, DRF-mesterskaber og Danmarks-
mesterskaber for både ponyer og heste til DRF’s sportschefs beslutning o Herunder, yde sparring og rådgiv-
ning til de stævnearrangerende klubber omkring kvalitetsudvikling samt dommerfordeling til turneringer, cups 
og mesterskaber samt godkendelse af propositioner på A & B-niveau  
 
• Yde sparring til administrationen fsva. udvikling af nye koncepter, turneringer, cups m.v.  
• Behandle dressurrelaterede emner og problematikker til enten administrationens eller bestyrelsens beslut-
ning  
• Integrering af para-dressur i samarbejde med pararideudvalget  
• Yde rådgivning/sparring til Dansk Ride Forbunds bestyrelse, andre udvalg, distrikter, ryttere o.a. interessen-
ter  
 
Dressurudvalget udarbejder hvert år udkast til budget for udvalgets aktiviteter. Udvalget har pligt til at over-
holde det budget som er tildelt af bestyrelsen. Deltagelse i internationale aktiviteter aftales med DRF’s sports-
chef.  
Dressurudvalgets opgaver skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter og poli-
tikker vedtaget af Dansk Ride Forbunds bestyrelse. Medlemmerne af dressurudvalget har generel gensidig 
informationspligt overfor hinanden samt for administrationen. Dressurudvalget kan afholde det antal møder, 
som udvalget finder nødvendigt for varetagelse af udvalgets opgaver. Udvalget opfordres til at gøre brug af 
telefon-/online møder.  
Til dressurudvalget kobles en sportskoordinator og/eller konsulent, der deltager i udvalgets møder, som skal 
varetage drifts- og udviklingsopgaver relateret til udvalgets arbejde. Det er således administrationens opgave 
at varetage udvalgets mødeplanlægning, div. administrative og koordineringsopgaver, samt planlægning og 
booking i forbindelse med div. uddannelsesaktiviteter. DRF’s administration besvarer endvidere henvendelser 
til DRF af sportslig- og reglementsmæssig karakter. Såfremt en henvendelse er af principiel karakter for dres-
surdisciplinen, fremsendes denne til udvalgets behandling.  
Dressurudvalget refererer til sportschefen i DRF. Sportschefen kan deltage i udvalgets møder efter behov. 
Med henblik at skabe optimal sammenhæng imellem udvalgets arbejde og det daglige talent- og elitearbejde, 
kan DRF’s elitechef deltage i udvalgets møder efter behov. Dressurudvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, for 
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en tidsbegrænset periode, med henblik på at udarbejde konkrete oplæg på specifikke områder. I disse ar-
bejdsgrupper bør der være repræsentation fra udvalget.  
Dressurudvalget er endvidere ansvarlig for afholdelse af:  
• Et årligt Dressur Forum  

Én gang om året afholder dressurudvalget et Dressur Forum. Dressur Forum er et fagligt forum, hvor 

ideer, visioner, holdninger og udviklingsmuligheder er på dagsorden, og der er skabes mulighed for at 

drøfte/præsentere særlige indsatser og planer, styrke dialogen samt dele viden og erfaringer i dressurdi-

sciplinen. Deltagere i Dressur Forum er officials, trænere, ryttere mv. Dressurudvalget definerer selv 

om/hvilke officials grupper der har mødepligt til Dressur Forum. 
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Funktionsbeskrivelse for Dressurudvalgsformanden  

Målsætning: 

At varetage DRF’s interesser i Dressursporten samt sikre kontinuitet, stringens og udvikling i sporten.  

 

Referencer: 

Nærmeste forsatte: DRF’s Klub- og Sportschef 

 

Funktionsbeskrivelse: 

Formanden for Dressurudvalget skal varetage følgende opgaver: 

• Varetage ledelsesfunktionen af Dressurudvalget, samt foranledige at udvalget indkaldes til møde med 

jævne mellemrum i henhold til forretningsorden. 

• Overordnet ansvarlig for de i udvalget placerede øvrige funktioner, således at formanden stedse kan fun-

gere som sparringspartner for de konkret funktionsansvarlige 

• I samarbejde med de øvrige disciplinudvalg og Sportsudvalget at sikre en optimal udnyttelse af den mulige 

støtte fra DIF/DRF og sponsorer herunder at udarbejde skriftlige planer inkl. budgetter for aktiviteterne. 

• Deltage i Sportsudvalgsmøder.  

 

 

 

Funktionsbeskrivelse for den Stævne- og Ponydressuransvarlige  

Målsætning: 

At varetage Dressurudvalgets interesser i ponydressursporten samt sikre kontinuitet, stringens og udvikling i 

ponydressursporten, samt tilbyde de stævnearrangerende klubber den fornødne vejledning og supervision i 

planlægningen, udarbejdelsen og udviklingen af propositioner, således at DRF’s stævner bliver på så højt et 

sportsligt niveau som muligt. 

  

Referencer:  

Nærmeste forsatte: Formanden for Dressurudvalget samt DRF´s klub- og Sportschef 

 

Funktionsbeskrivelse: 

Den Stævne- og Ponydressuransvarlige skal varetage følgende opgaver: 

• Varetage funktionen som ansvarlig for ponydressursporten og deltage i de af Dressurudvalget indkaldte 

møder. 

• Gennem tilstedeværelsen ved et antal C- og B stævner, løbende at evaluere effekten af igangværende 

projekter, og på basis heraf fremkomme med evalueringer til Dressurudvalget med henblik på kontinuerlig 

kvalitetsudvikling. 

• Ansvarlig for at udarbejde forslag til reglementsrettelser og videreudvikling af reglementet som vedrører 

ponydressursporten i samarbejde med Dressurudvalget og den reglementsansvarlige, herunder med hen-

syntagen til og inspiration fra FEI’s reglement. 
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• Fremkomme med initiativer omkring talentudvikling og udviklingsområder i ponydressursporten i samar-

bejde med DRF og Dressurudvalg.  

• Godkende og sikre at propositioner til B-stævner er tilgængelige på rideforbund.dk.  

• Ansvarlig for at der ved godkendelse af propositioner er kontakt til udvalgets tilknyttede medlemmer, her-

under den til de aktuelle stævner dommeransvarlige. 

• Varetage kontakten til arrangører og sørge for, at propositionerne i samarbejde med klubben tilpasses ud-

valgets ønsker og visioner. 

• I samarbejde med DRF foranledige, at der udarbejdes en stævneplan for ønskede stævner, herunder pla-

cering af mesterskaber, turneringer, cups m.v. At sikre at stævneplanen koordineres, således at der tages 

hensyn til de internationale stævner i Danmark. 

• At evaluere og følge op på tilbagemeldingerne fra de nationale stævner med udgangspunkt i stævnerap-

porten. 

 

 

 

Funktionsbeskrivelse for de Dommeransvarlige 

Målsætning:  

Sammen med administrationen at varetage uddannelse, efteruddannelse og videreuddannelse af O, A, B, C 

og D-dressurdommere samt øvrige dommerrelaterede opgaver. Der foruden kontinuerligt at kvalitetsudvikle 

samt sikre stringens og progression af dressurdommeruddannelsen. 

 

Referencer: 

Nærmeste forsatte: Formanden for Dressurudvalget samt DRF´s klub- og Sportschef 

 

Funktionsbeskrivelse: 

Den Dommeransvarlige skal varetage følgende opgaver: 

• Kontaktperson til Dressurdommere på O, A, B, C, D niveau i forhold til vejledning, supervision samt 

uddannelse-og opgaveplanlægning. 

• I samarbejde med administrationen udarbejde oversigtsplan for dommertildeling til turneringer, cups og 

mesterskaber. 

• Tilrettelægge og koordinere møder, kurser, fagligt forum og øvrige uddannelsestilbud for dommerne  

• Udarbejde en plan i samarbejde med mentor gruppen, evalueringer som sikrer at alle Dressurdom-

mere evalueres hvert 2.-3. år. 

• Sikre stringens, kontinuitet og udviklingsmuligheder for dommerne i henhold til Dressurudvalgets ud-

dannelsespolitik. 

• Samarbejde med Pararideudvalget hvad angår bedømmelser af Pararyttere og uddannelse af dressur-

dommere på området. 

• Sikre at udvalget råder over et kompetent team af undervisere og censorer til at varetage uddannel-

sesopgaven 

• Formidle informationer og feedback til undervisere og censorer. 
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• Udarbejde udkast til uddannelses- og efteruddannelsespolitik for dommere på alle niveauer til beslut-

ning i dressurudvalget, samt koordinere, tilrettelægge og sikre gennemførsel og udvikling heraf 

• Tilrettelægge og koordinere møder, kurser og øvrige uddannelsestilbud i samarbejde med DRF 

• Samarbejde med undervisere om dommeruddannelsen samt være sparringspartner for disse omkring 

uddannelsesmæssige forhold m.v. 

• Sikre sammenhæng, niveau og progression i uddannelsen samt sikre at denne kontinuerligt bliver eva-

lueret og justeret i henhold til de gældende kriterier i samarbejde med den dommersvarlige 

 

 

 

Funktionsbeskrivelse for den Reglements- og udstyrsansvarlige  

Målsætning: 

At sikre et dressurreglement, der afspejler Dressurudvalgets mål for udvikling og afholdelse af dressurkonkur-

rencer i et klart og utvetydigt sprog. 

 

Referencer: 

Nærmeste forsatte: Formanden for Dressurudvalget samt DRF´s klub- og Sportschef 

 

Funktionsbeskrivelse: 

Den Reglements- og udstyrsansvarlige skal varetage følgende opgaver: 

• Kontinuerligt udvikle indholdet af reglementet i henhold til Dressurudvalgets mål og visioner således at 

dette fremstår gennemsigtig for alle interessenter. 

• Løbende indsamle informationer der kan medvirke til at udvikle reglementet. 

• Være behjælpelig med besvarelse af reglementsspørgsmål fra forbundets medlemmer, officials, andre di-

sciplinudvalg samt øvrige interessenter – henvendelser omkring reglement og udstyr til DRF formidles til 

alle udvalgsmedlemmer, men det er den Reglements- og udstyrsansvarlige i Dressurudvalget, der træffer 

endelig beslutning ved uoverensstemmelser. 

• Ansvarlig for at komme med forslag til implementering af FEI-rettelser til det danske reglement. 

• Svare på forespørgsler omkring godkendelse af nyudviklet udstyr til hest og rytter.  

 

 

 

Funktionsbeskrivelse for den Championatsansvarlige  

Målsætning: 

At udvikle og gennemføre forskellige spændende og nyskabende arrangementer/turneringer, som vil medvirke 

til yderligere udvikling og opmærksomhed omkring vores sport. 

 

Referencer: 

Nærmeste forsatte: Formanden for Dressurudvalget samt DRF´s klub- og Sportschef 
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Funktionsbeskrivelse: 

Den championatsansvarlige skal varetage følgende opgaver: 

• Ansvarlig for udvikling og evaluering af Dansk Ride Forbunds Championat for Ungheste samt varetage og 

revidere bestemmelserne for disse i samarbejde med DRF  

• Deltage i arbejdsgruppe vedr. Championater for Ungheste. 

• Udpege dommerne til finalen i dressurchampionatet i samarbejde med de øvrige medlemmer i Dressurud-

valget 

 

 

 

Funktionsbeskrivelse for den TD-ansvarlige  

Målsætning: 

At varetage uddannelse, efteruddannelse og videreuddannelse af Teknisk Delegerede samt øvrige TD relate-

rede opgaver.  Der foruden kontinuerligt at kvalitetsudvikle samt sikre stringens og progression af TD-

uddannelsen. 

 

Referencer: 

Nærmeste forsatte: Formanden for Dressurudvalget samt DRF´s klub- og Sportschef 

 

Funktionsbeskrivelse: 

Den TD-ansvarlige skal varetage følgende opgaver: 

• Kontaktperson til TD i forhold til vejledning, supervision samt uddannelse-og opgaveplanlægning. 

• I samarbejde med Dressurudvalget udarbejde oversigtsplan for tildeling af TD til B-stævner og mester-

skaber. 

• I samarbejde med DRF tilrettelægge og koordinere møder, kurser, fagligt forum og øvrige uddannel-

sestilbud for TD  

• Udarbejde en plan for evalueringer som sikrer at alle TD evalueres. 

• Sikre stringens, kontinuitet og udviklingsmuligheder for TD i henhold til Dressurudvalgets uddannelses-

politik. 

• Løse opståede problemstillinger vedr. TD i hverdagen. 

•  Udarbejde udkast til uddannelses- og efteruddannelsespolitik for TD på alle niveauer til beslutning i 

dressurudvalget, samt koordinere, tilrettelægge og sikre gennemførsel og udvikling heraf 

• Sikre sammenhæng, niveau og progression i uddannelsen samt sikre at denne kontinuerligt bliver 

evalueret og justeret i henhold til de gældende kriterier.  

 


