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Jakob Leth (Spring) 

Per W. Nielsen (Dressur) 

Ole Jessen (Distance) 
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Jens Kryger Nielsen (Para) 
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Fra administrationen: 
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Susie Juhl 
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Ansvarlig for  

videreforløb 

 
1 Opfølgning på referat fra d. 28/5 2020 

• Ingen kommentarer fra udvalget 

 

2 Information fra administrationen 

• Volti-udvalget er stoppet som en fælles beslutning fra hele udvalget. Derfor er Lise ikke med i 
dag. Ingen drama. Forbund og udvalg ikke enige om videre retning og om hvorledes pengene 
skulle bruges. Disciplinen varetages af administrationen indtil videre, men der vil blive slået 
ledige stillinger op snarest. 

• Genåbning af ridesporten 
Tallene efter igangsætning er gode. Vi har lige så mange starter pr. måned som de forrige år. Vi 
formoder, at aflysninger af stævner skyldes et større udbud af stævner efter Corona-
nedlukningen, fordi de der måtte aflyse i de 3 måneder, har fået nye terminer. 
Alligevel har bestyrelsen taget en beslutning om at sætte prisen på licens ned pr. 1/10-2020 til 
31/12-2020. Pr. 1/1-2021 kommer licens til at køre fortløbende. Desuden fjernes 
generhvervelsesgebyret på 150 kr.  

• VM-turnering 2022 
Formål: aktivering fremfor promovering. Vi arbejder på den løbende. Vi afvikler nok i 2 
afdelinger – med/uden licens. Holdturneringen med op til 10 deltagere på et hold, og gerne med 
deltagelse i alle discipliner. Kæpheste-deltagelse som ”buffer”. 

• Nye mailadresser til alle udvalgsmedlemmer 
OneDrive er lagt i graven. Vi kan ikke få det til at virke efter hensigten. Vi kommer i stedet til at 
bruge Teams, hvilket også betyder, at alle udvalgsmedlemmer får en forbundsmail, som også 
kan registreres på DRF Go! i stedet for en privat mail.  

• DIF Udviklingsprojekter - voksenmotionister. Genetablering af voksne ryttere. 
Idégenereringsmøde: Fx volti kombineret med rytterfitness. Lån af privatheste til klubbens 
elevskole.  
Projekt i Jægerspris (Jan Schultz): heste stillet til rådighed for DRF i efterårsferien. 

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

• Stævneplanlægning 
Samarbejde og koordinering med eliteafd.  
Stort set alle discipliner kommer til at afvikle FEI-stævner i DK næste år. Der vil blive inviteret til 
møde med de danske arrangører for at forventningsafstemme, udarbejde stævnekontrakter 
mm. 

• Fremtidig stævnestruktur 
Har været på dagsordenen i mange år. Fokus i første omgang er dressur, hvor bestyrelsen er 
positive overfor et videre arbejde med afdelinger, så vi kan ”skille” de meget dygtige fra 
”amatørerne”. 
B-stævner: Skal der laves et stjernesystem som i FEI. Hvorfor er nogle stævner 5-stjernede og 
andre 3-stjernede. Fx differentiering på bund og faciliteter som bokse el.lign., som kan 
retfærdiggøre prisforskelle, klasse udbud mm.  

 

3 Information fra udvalg 

• Distance 
Vi har haft udfordringer med at stævnearrangører har aflyst stævner af forskellige grunde, men 
det virker som om det har hjulpet lidt her på det sidste. Vores mentor ordning kører godt. 
2 nye medlemmer i udvalget – en stævnearrangør og en dyrlæge, som vi glæder os til at 
arbejde med fremadrettet.  

https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Om%20DRF/Organisation/Bestyrelse/Bestyrelsesmoeder2020/Referat%20bestyrelsesmde%2008092020web.ashx
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Arbejdet fremadrettet byder især på stævneplanlægning, der ligner den vi kender fra andre 
discipliner. Start med højeste niveau og arbejde videre derfra på niveauerne. 
Forslag til ny cup, som der arbejdes videre på. 

• Military 
Strategiarbejde påbegyndt med nedsatte arbejdsgrupper: Stævnekvalitet – udvikling af 
sporten/tiltrækning fra flere ryttere – officials (fastholdelse og udvikling samt hverve nye) – 
reglement (FEI-tilpasning) 
Covid 19 udfordringer fordi military kræver mange hjælpere, men det er lykkedes at finde en 
god løsning. Vi har afviklet første mesterskab (hold + kat. 2 og 3) på Kallehavegaard og har DM 
i den kommende weekend i SPR/Høsterkøb. 

• Dressur 
Flotte resultater ved de unges mesterskaber i sommer, både nationalt og internationalt. 
Desværre var det til mesterskabet for jun/yr i Ringsted, at der blev opdaget en hest med sår i 
munden som igangsatte årets udstyrskontroller ved alle mesterskaber. Det går selvfølgelig ikke, 
så vi er glade for, at der er kommet fokus på problemet. 
Vi arbejder på en ny Cup på middelsvært niveau (Slots cup). Officialsdag for dressurdommere 
ligesom vi kender det fra spring/TD 

• Spring 
Vi har fornuftig gang i stævnerne – nogle har næsten for mange starter, mens andre har lidt for 
få. Det med ”frit slag” i stævnekalenderen dur ikke. Der har været flere mesterskaber, og det er 
gået fint. Der er dog ”krise” i ponysporten. Kun 9 kat. 1 ponyer til finalen i DRF-mesterskabet. 
På sidste Springudvalgsmøde er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde ud af, hvor 
ponyrytterne er?? Vi skal have input fra nogle af dem, der beskæftiger sig med ponyspring i 
hverdagen. 
Distriktsmesterskabsturnering. Nr. 1, 2 og 3 fra hvert distrikt mødes til en finale, der skal afvikles 
samtidig med pony DM. Den er blevet præsenteret for distriktsudvalgsformændene til DISU-
møde i sidste uge, og de var alle sammen meget positive overfor idéen. 

• Bredde 
Elevskole Cup er afviklet, hvilket gik godt. Corona-ramt som alle andre, så vi starter så småt 
forfra med tiltag i klubberne og inspirationsaftner. 
Ingen finaler i Bredde Cup i 2020, så resultater fra i år tages med til sæsonen 2021. 
Kæphestene er kommet ind i afd. Bredde. 

• TREC 
Der er kommet lidt gang i stævnerne, dog lidt færre starter overordnet, men de ryttere der 
starter er blevet gode. VI har holdt første stævne på internationalt seniorniveau, bl.a. med 
observationsklasse til VM – blandede resultater.  
Stævnearrangørerne er ved at være mere rutinerede, og er godt hjulpet på vej af et nyt 
resultatregistreringssystem (resultat-ark i google docs). 
Mesterskab i den forgangne weekend, som gik fint og havde start af nogle rimelig nye ryttere. 
TREC-ambassadørdag i oktober for dem, der i forvejen gør meget for sporten. 

• Volti 
N/A 

• Para 
DM i Uggerhalne med lidt færre ryttere end andre år – særligt sårbare. 
nye medlemmer i udvalget valgt ind fra Parasport Danmark i august 
DRF og Parasport Danmark har haft møde vedr. en formaliseret samarbejdsaftale. 
ASI: Udvalgsmedlemmerne fra DRF skal på valg på samme måde som i alle andre udvalg. 
- ASI og JK koordinerer hvordan det skal fungere i praksis 
 

 4 Reglement 2021 

• Status på arbejdsgruppen og reglement-proces inkl. tidslinje  
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Møde i reglementsgruppen i morgen.  
Arbejdet nærmer sig en afslutning. Et af de større hængepartier er fortsat sanktionssystemet. Vi 
prøver at samle så meget som muligt i FB, hvilket betyder, at nogle ting vil blive pillet ud af 
disciplinreglementerne. 
Vi har et stort arbejde forude, når det gælder gennemlæsning.  
Vil blive lavet i E-paper, som bl.a. har en funktion der gør, at man kan lave enkelte rettelser, der 
markeres med dato, så vi ikke skal uploade nye versioner. 
Endeligt godkendelse til bestyrelsesmøde d. 26/11 – gælder også disciplinreglementerne. 
Intet info-møde med distrikterne i år – der er repræsentanter i gruppen. 
 
Bestyrelsen får første udkast d. 20 oktober – derefter kan I/udvalgene få det, så der er noget, 
der kan bruges i udvalgenes arbejde med disciplin-reglementerne. 

 

5 Udstyrskontrol 

Status samt TD´s rolle fremadrettet 

Udstyrskontroller ved alle individuelle mesterskaber i år. Vi mangler kun DM i military i den kommende 
weekend. Den store udfordring er ponydressur. 
Mundhulekontrol vil fremadrettet foretages på lige fod med antidoping, så det er veterinærkonsulenten 
der foretager dem fremadrettet. Det kan foregå til alle stævner på alle niveauer.  
Hestevelfærd er fokusområde for bestyrelsen frem til 2030 

 

6 IT (DRF Go! og Equipe) 

• Opgradering af Go! og AX 
Vi har mange udfordringer med Go – pt driller militaryresultater fx  

• Møde afholdt med Equilive: Vi er ikke eksperter i Equipe, men vi har fået adgang til 
historikken bagom. Og kan bl.a. trække kommaseparerede Excel-filer der er en hjælp til fx 
turneringsresultater og lign. 

• Nyt rideforbund.dk i luften 1/10-2020 
Måske først 15/10 – Fremadrettet et site, når hjemmeside og DRF Go! lægges sammen.  

 7 Evt.  

 

 8  Næste møde 

D. 4/3-21 

 


