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Ansvarlig for  

Videre forløb 

 
1 Opfølgning på referat fra d. 17/9 2020 

 

 

2 Information fra administrationen 

• Corona – 130 aflyste stævner fra nytår til nu. På alle niveauer. 

• Genåbning af ridesporten 

Vi må gå i gang!       Pt. med et forsamlingsforbud på 25 af gangen, og kun udendørs. 

Lige nu desværre også lidt aflysninger grundet usikkerhed omkring herpes.  
Eliteafdelingen og Mette Uldahl har styr på alle, der kommer hjem fra udlandet (Valencia). 
Stævner for ”øverste nationale liga” i springning defineret som rytterkat. 6 er nu en mulighed. 
Måske første gang næste weekend hos RIC. Dog ikke helt sikkert endnu. 

• Stævnestarter 2020 

• Orientering fra bestyrelsen – referat fra sidste møde kan findes her 

• Bestyrelsens sammensætning ændres ved næste rep.møde. Helle Madsen træder ud af 
bestyrelsen, og Anne-Mette Binder er jo trådt ud efter at være blevet holdleder. 
Nye kandidater er Jakob Schou (KAR) og Ulla Tørnæs (SPR) 

• Stævneplanlægning efter genåbning 

• Bestyrelsesrepræsentant til september-mødet: Kortere proces fx i forbindelse med 
reglementsproces og generelt lidt kortere kommunikationsvej. 

• Repræsentantskabsmøde 17/4-21 via teams  
”Kom og mød udvalgene” udskydes til et fysisk rep.møde. 

• Ranglistevindere 2020 

• Officialstøj, status Sidste melding lyder på primo maj. 

• Der er pt. Aktive stillingsopslag omkring udvalgsmedlemmer. Der søges både nye medlemmer 
samt er medlemmer fra udvalgene, der genopstiller (rotation). 

• DISU møde d. 7/3-21: Kommissorium – arbejdsgruppe – politisk organisationsstruktur 
”Oprydning” i distrikterne og deres roller. 

Diskussion om ny kontingentstruktur (forslag stillet Jakob/SPR) – baseret i højere grad på 
brugerbetaling 
Bestyrelsens aktivitetsplan offentliggøres efter d. 16/3 

 3 Gennemgang af DRF´s kommunikationsstrategi (JSR) 

 

4 Information fra udvalg 

• Distance: Ny stævnerapport på trapperne. Der skal rekrutteres lidt flere officials og dyrlæger, 
herunder at få koblet dyrlægestuderende på de nye introridt. Ansøgninger om lidt flere nye 
stævner, som vi prøver at få plads til. 
Vi kæmper lidt med online ridt, som vi ikke synes helt passer på vores opfattelse af et 
distancestævne/ridt. 

• Military: I gang med en forandringsproces, fx er stævneplanlægningen mere eller mindre flyttet 
ind i administrationen. Posen er rystet lidt i forbindelse med placering af mesterskaber, og 
mesterskabet for kat. 2 og 3 er ændret i form, så det afvikles som en cup. Måske udvider vi med 
et unghestechampionat for 5- og 6-års heste. 
Lidt knas internt i udvalget, men det får vi styr på. 

• Dressur: Vi skal forsøge at afvikle online dommerkursus, i stedet for fysiske kurser. HC 
Matthiesen skal stå for det. Det er testet ml jul og nytår og samme koncept bruges i andre lande 
og FEI-regi. 

https://rideforbund.dk/drf/bestyrelse/bestyrelsesm%C3%B8der
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Udelukkelser på D-stævner, der går på ryttere.  
Arbejdsgruppe er nedsat der kigger på struktur/kategoriseringer, der forhåbentlig kan hjælpe 
med lidt mere fair konkurrence. 
Alle danske mesterskaber afvikles nu over 2 dage i stedet for 3. 

• Spring: Vi havde en god online temadag i starten af januar. Godkendelse af stævner for 
”øverste nationale elite”: ryttere over 22 år, som er kat. 6. 
Noget bøvl om tilladelse til at starte internationalt. Kravet er, at ryttere skal være kat. 3. Nogle 
har søgt om dispensation pga Corona. Men vi holder fast. De skal ud og repræsentere DK, og vi 
vil gerne sikre et vist niveua. 
Måske behov for lempelser i forhold til kvalifikationer forud for mesterskaber.  

• Bredde: et par arrangører er begyndt at vise interesse for at komme i gang. Spekulerer også i 
online løsninger i forhold til kommunikation og information. 

• Volti: Ikke noget udvalg, men succesfuldt stormøde i januar. Her blev nedsat 2 arbejdsgrupper, 
der skal hjælpe med at udvide kendskab til sporten/Voltigering og støtte klubber/arrangører. 

• Para: Ingen stævner endnu men en del drøftelser om fremtiden. Gerne en mere integreret del 
af DRF, men hvad det indebærer, er stadig lidt til diskussion.  
Flere officials? Det er især internationalt, men måske kan man lave noget kursusaktivitet for 
ordinære dressurdommere, så de kan ”lære” mere om paradressur. 
DM kører stadig over 3 dage for andet år i træk.  
 

 
5 DRF´s VM-turnering præsenteret af Agria (SUJ) 

• Gennemgang af bestemmelser  
 

 

6 DRF´s udviklingsprojekter (KAKJ) 

• Genaktivering af voksne:  
Primær målgruppe: voksne plus 40 år, der har redet i deres yngre år. 
Aktivitet er hovedmål! Kan være rytterfitness, træktur eller ridning. Det er meget åbent. 

• Ryttermærker vol. 2 – formålet er at integrere dem i elevskolen, så de bliver en naturlig indgang 
til en god introduktion med at starte med at gå til ridning. 
Online prøver = Go! fra 5 til 3. De bliver gratis. 

• Certificeringsordning: Ny version med færre typer certificeringer Målet er opkvalificering af 
rideklubben og kvalitetssikring af klubberne = øget brandingværdi 

• Antimobning 

• Kæpheste 
Kæphesteridning skal integreres som klubaktivitet i rideklubberne. Flere og flere klubber tilbyder 
det sporadisk og DRF vil hjælpe dem med at gøre aktiviteten mere konstant. Desuden sætter 
der ind med fuld kraft, på at få skudt DRF kæpheste cup i gang. 
 

 

7 Officials 

• Gennemgang af funktionsbeskrivelser  

• Oprydning i Go!: Fx blandt banedesignere, hvor mange kun fungerer i egen klub.  
• Officialstøj, status: Forhåbentlig maj. 
• Statistik: Fremadrettet kan vi trække mere detaljeret statistik om officials virke. Hvor og hvornår. 
• Varsling af officials der ikke opfylder krav om efteruddannelse.  
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8 Udstyrskontrol og doping 

• Status samt plan for 2021 
 

 

9 Reglement 2021 

• Spørgetimer på Teams  
Har været populære, så vi forestiller os, at vi gentager succesen i efteråret. 

• Procedure for dispensationer 
Der kan ikke udstedes dispensationer til en enkelt person som der før er oplevet. 
Dispensationer skal indstilles til og godkendes af bestyrelsen. 
Administrationen må kun udstede dispensationer, hvis stævnets afvikling står og falder med 
den. Fx ved dommerforfald el. lign. 

• Reglementsproces 2021, inkl. tidslinje 
Der er stadig mulighed for løbende at indsende forslag over året.  
 

 

10 IT  

• SoMe 

• Rideforbund.dk 

• Equipe 

• Nye mailadresser til alle udvalgsmedlemmer – fungerer det? 

• Teams / Onedrive / Dropbox / SharePoint 
 

 
11 Ridestævner, begrænsninger og udelukkelser 

Der er et behov for afklaring af hvornår et ridestævne er gyldigt. Indtænkes til 

reglementsgennemgang i 2022 

 12 Evt.  

 

 
13  Næste møde 

Tirsdag d. 8. juli – forhåbentlig fysisk (Brøndby) kl. 17. 

 

 


