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Referat distance udvalgsmøde 
14. januar 2020 

 

    
Til stede: 
Ole Jessen 
Marianne Olesen 
Sabina Christensen 
Morten Rodtwitt 
Karoline Kjemtrup 
Kirstine Bjerre 
 

Ikke til stede:   
Laura Hammer (Barsel) 

Ansvarlig for  
Videre forløb 

 1 Godkendelse af dagsorden 

 

2 Nyt fra administrationen/udvalget 

- Nyt fra Ole 
Siden sidst – Official samling og stævnekoordinerende møde. Officials ønsker mere information om ændringer i 
reglement.  

- Velkommen til Karoline – kort præsentation 
Karoline er ansat fra 1. januar som udviklingskonsulent for udviklingsdisciplinerne. Karoline har en kandidat i idræt og 
sundhed og har skrevet speciale om udvikling af bredden i ridesporten. 
- Disciplinvalg på GO er aktiveret  
- Aftale med Trolle Company indgået med landsholds/forbundstøj – processen er i gang og tøjet forventes at være klar, 

til dem der skal have, i slutningen af foråret. 

 

3 ”5-års planen ” 

- Gennemgang af 5-års planen samt udviklingsperspektiver 
Udvalget har arbejdet med udviklingsperspektiver - hvordan når vi 1000 ryttere. Analyse af udfordringerne med distance 
førte til hvilke begrænsninger er der i distance lige nu? Dette gav 3 problemstilling – hvorfor er vi ikke de 1000 ryttere nu? 
Problemstilling1: 
Klubberne mangler information om distance. Udfordringen er hvordan man får integreret distance i klubberne. 
Problemstilling 2: 
Der mangler udbud af aktiviteter i form af stævner/samlinger/”rideture”. Mindre og flere aktiviteter, som man som 
distancerytter kan deltage i. 
Problemstilling 3: 
Der mangler flere stævner op til 25 km. 
Disse tre problemstillinger skal tages op på Distancedagen – så vi kan få input. Fokus skal være på at skabe udvikling og 
inddrage deltagerne i denne proces. 
 
På GO Er der kommet en funktion hvor man vælger sin primære disciplin når man logger på sin profil. Distanceudvalget vil 
opfordre alle fra distancesporten til at registrere distance som deres primære sport.  
Der vil løbende følges op på dette antal. 
 
- Udvalgskommissorium 
- Udvalgskommissorium er godkendt af udvalget 
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4 Reglement 

- Rosetter i reglementet eller ej?  
DRF ønsker at fjerne kravet om rosetter til alle gennemførte i reglementet, men vil lade det være op til klubberne om der 
skal gives rosetter til alle eller ej. Udvalget ønsker ikke dette, og frygter at klubber ikke vil give rosetter til alle hvis ikke det 
står i reglementet og at ryttere ikke vil starte stævner hvis ikke der gives rosetter til alle der har gennemført. Udvalget 
forhører sig hos stævnearrangørerne hvad de tænker.  Er det nødvendigt at det står i reglementet – eller vil 
stævnearrangørerne fortsætte med at give rosetter. Udvalget melder tilbage til DRF når de har snakket med 
stævnearrangørerne. DRF tager derefter en beslutning i samråd med udvalget på baggrund af stævnearrangørernes 
tilbagemeldinger. 
Der gives fortsat rosetter til alle der gennemfører. 

 
 

 

5 Stævnerapport 

- Gennemgang og drøftelse af kommentarer fra stævnekoordinerende møde 
Der skal ændringer i stævnerapporten så TD’en skal skrive hvad der kan gøres bedre næste gang den pågældende klub 
holder stævne. 
Stævnerapporten kan sendes ind ved at taste den manuelt ind på computeren og sendes på mail. Afregning på kørsel 
sendes ind via GO og godkendes ved modtagelse af stævnerapport. 

 

 
6 Stævneplanlægning 

- Hvordan gør vi i 2020? Tidsplan forberedes. – udskydes til næste møde 
 

 

7 Eventuelt 

- Opfølgning på TD-udfordringer 
Søren Rekly holder pause i 2020.  
- Distancedag – der er styr på det, vi håber der kommer flere tilmeldinger.  
- Cup på tværs – bestemmelserne er gennemgået og er i gang med sidste gennemlæsning.  
- Stævnearrangørerne opfordres til at lægge deres stævneterminer på snarest – så rytterne kan se hvilke stævner der 

er. 
- I distanceudvalget skal der vedtages et bundniveau for eliten så vi sikre at eliten lever op til et vist niveau. 

 
Næste møde bliver et tlf. møde hvor fokus på udviklingsperspektiver fra distancedagen er i fokus. Næste fysiske 
udvalgsmøde bliver 17. april 2020. 

 
 

 
 

 

 
 
 


