
 
 

Sportsudvalgsmøde 

Torsdag d. 20. februar 2020 kl. 17:00 

Middelfart 

 

    

Til stede: 

Jakob Leth (Spring) 

Per W. Nielsen (Dressur) 

Ole Jessen (Distance) 

Tina K. Foldager (TREC) 

Marlene S. Pedersen & Jan Juul (Military) 

Eva Iversholt (Bredde) 

Jens Kryger Nielsen (Para) 

 

Ikke til stede:  

Lise Berg (Volti) 

 

 

Fra administrationen: 

Anne Silfwander  

Karoline Kjemtrup 
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Ansvarlig for  

videreforløb 

 

1 Opfølgning på referat fra 3. september 2019 

Udestående: 

• Opdeling af C-TD´ere i hhv. spring og dressur 

• Vejledning til afholdelse af præmieoverrækkelse  
 

 

2 Orientering fra bestyrelsen 

• Referat fra sidste bestyrelsesmøde kan ses her 

• Næste bestyrelsesmøde er d. 6. april 2020 (oprindeligt d. 16/3-20) 
 

 

3 Information fra administrationen og distrikter 

• DRF´s mediekanaler og www.rideforbund.dk  

• Ryttermærkernes fremtid: Ryttermærkerne skal relanceres i elevskolerne, som en 
modulopbygget undervisning. DRF Go! vil være en naturlig del af Ryttermærkerne, både mht e-
læring og profilering af mærkerne på brugernes profiler. Målet er at vi går ”live” d. 1/10-20. 

• Ranglistevindere: Der er indgået aftale med Ridehesten om, at der i de månedlige magasiner 
vil være portrætter af ranglistevinderne fra 2019. Ranglistenålene fremsendes til vinderne i april 
måned.  

• VM 2022: Holdturnering på breddeniveau er på tegnebrættet. Finalen vil finde sted under VM i 
Herning august 2022 

• Rep. møde 18. april 2020: Klubberne må i år fylde bilen op og dermed komme 4-5 personer fra 
hver klub. Der kommer til at være foredrag/spor om formiddagen. Der bliver sendt invitationer 
ud til jer. Der er plads til udvalgsmøder om fredagen. Alle udvalg har aftalt møder undtagen 
voltigering  

• Landsholdsbeklædning, inkl. udvalgsmedlemmer og officials: Der er sendt mail ud til alle 
officials med C-status og derover. Der mangler fortsat rigtig mange tilbagemeldinger på 
tøjstørrelser. Tøjet forventes at blive uddelt i juni måned 2020 

• OneDrive og Teams: Der er nogle udfordringer med OneDrive, specielt omkring 
synkronisering. Vi arbejder fortsat på at finde en brugbar løsning, som alle udvalg kan 
acceptere. En mulig løsning kunne være at alle formænd fremadrettet får en DRF formands-
mailadresse, så den kan overleveres ved et eventuelt skift af formand.  

• Udviklingsprojekter (Kæphest og genaktivering af voksne): Det går rigtig godt. Første stævne 
er 1/3. Hvordan håndterer vi mulig negativ omtale omkring kæphest? Argument for kæpheste: 
leg og motion og billigt. Nyt tiltag som vi faciliterer. Genaktivering kører. 

• 2019 tal: Gennemgang af 2019 stævnestarter fordelt på niveau og discipliner.  

• Budget 2020 

• DRF Trænerlicens arbejdsgruppe, status: Arbejdsgruppen har valgt at nedlægge 
projektet, da der var for langt mellem DRF og DRIF til at der på nuværende tidspunkt kan 
findes en løsning. 

• Dressur app: App´en har fået et ”facelift”.  
 

 4 Information fra udvalg 

• Distance 

https://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Om%20DRF/Organisation/Bestyrelse/Bestyrelsesmoeder2020/Referat%20bestyrelsesmoede%2004022020%20Hjemmeside.ashx
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Der har været afholdt distancedag den 1.feb. med bl.a. dyrlæge-foredrag. Udvalget er godt i gang med 
strategiplaner og der er lavet og prioriteret indsatser.  
 

• Military 
Sæsonen er ikke startet helt endnu. **stævner er planlagt først og øvrige stævner planlagt i henhold til 
det. Det skabte lidt debat, men udvalget er sikre på at det er den rigtige beslutning.  
Officialsdag, der var planlagt til maj måned, er aflyst pga aflyst stævne. Afvikles på andet tidspunkt. 
Strategiplanen skal i gang for military: hvad er et godt stævne og udvikling frem for tradition. Også 
officials skal der fokus på. Der er mangel på officials. Der er også fokus på udvikling og rekruttering. 
Der er en stor forhåbning om at stævnearrangørerne begynder at arbejde mere sammen. 
 

• Dressur 
Nyt udvalgsmedlem afventer godkendelse af bestyrelsen. Hvis det går igennem, er udvalget fuldtallige. 
I Herning er der 7 ryttere til kamp om OL-pladserne. Der er uddannet flere A og B dommere, og til 
introkurset var der fyldt op (20 deltagere). 
Der skal i januar 2021 afholdes dressurforum og planlægningen er så småt gået i gang. Der er dialog 
omkring at holde spring- og dressurforum sammen, så nogle ting kan overlappe. 
 

• Spring 
Springforum i januar gik rigtig godt. Hvis det bliver sammen med dressur, bliver det endnu bedre. Nyt 
medlem afventer godkendelse af bestyrelsen. SU bruger meget tid på stævnestruktur. Næste møde 
kommer kun til at handle om det hvor der inviteres folk udefra ind. 
 

• Bredde 
Breddecups er i gang og det kører fint. 13 ponygames hold 23 startere i parkour. Brede laver små 
træningsdage med et ministævne til sidst hvor der er god tilslutning. Klubberne har glæde af 
træningsstævner også. 
Finale i breddecup i øst på Midtsjællands rideklub og i vest i Silkeborg Rideklub. Elevskolecuppen kører 
igen i år efter planen og problemfrit. 
 

• TREC 
Venter på nyt udvalgsmedlem bliver godkendt af bestyrelsen. PTVinter cup kører godt og der er god 
tilslutning. Der er finaler i øst og vest. 
I 2020 kommer der nye forhindringer. Cups fungerer, det er der folk starter. 
TREC-ambassadører virker og vil gerne hjælpe. TREC vil gerne ud til elevskolerne og det arbejder vi 
frem mod i 2020. 
 

• Volti 
Træhestefinalen afvikles i Lalandia, Billund, d. 19/4-20.  
 

• Para 
DK er kvalificeret for hold til OL. 2019 har været et rigtig godt år pga. cups. Det har virket rigtig godt som 
kan ses på de mange startere.  
Der skal findes og rekrutteres klassifikatører til para. Det overvejes om man skal begynde at betale sig fra 
det. 
 

 

5 Reglement 2021 

• Status på arbejdsgruppen 
Første udkast skal være klar i 1/8-20.  
Adm. finder en dato til reglementmøde med distrikterne og udvalg – og giver besked herom, evt. søndag 
den 3/10 
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 6 Nye udvalgs-kommissorier 

 

 

7 Officials 

• Ensretning og arkivering af evalueringer 
Koordinator/konsulenter for hver disciplin skal samle op på hvordan der evalueres på officials i 
disciplinen. Alt arkiv opbevares i administrationen 
 

• Info om ophør 
Vi kan ikke lave noget ensrette for alle discipliner. Det er administrationen, der siger farvel til en official og 
ikke et udvalgsmedlem. Der skal være et meget sagligt argument bag begrundelsen.  
Hvis udvalgene oplever noget uhensigtsmæssigt, så skal de melde ind til administrationen. 
 

• Steward generel 
Per og Per – der kommer en nyhed på det i nærmeste fremtid 

 

 

8 Klassifikationssystem Para 

Der skal komme et forslag til hvilke kvalifikationer der skal godkendes i hvilke discipliner.  
Forslag: Grad 1 og 2 må ikke springe, da de må ikke galopere. 
 

 

9 IT (DRF Go! og Equipe) 

Det er vigtigt at ALLE officials bliver registreret i Equipe, så vi kan registrere officials virke.  
 

• Efteranmeldelse via DRF Go! 
 

• Opgradering af Go!  
DRF Go! og www.rideforbund.dk vil fremadrettet blive til ét – vi forventer at være klar d. 1/8-20. 
 

• Statistik til klubber over medlemmer med stævnestart bliver klar ca ¼-20 
 

 

10 Evt.  

Fitness-trackere til stævner: 
Så længe udstyr ikke er præsentationsfremmende må det benyttes. Der må gerne live-trackes. 
Udstyret må ikke være generende for øjet eller være synligt. 
 
Der er et stort ønske om at hesten vaccinationer registreres på DRF Go!, - vi er åbne for ideen, men der 
vil ikke blive brugt udviklingsmidler på det pt.  

 

 
 Næste møde 
28/5 i Brøndby  
17/9 i Middelfart 

 

http://www.rideforbund.dk/

