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Dato 8. juni 2022 
Tidspunkt Kl. 17.30 
Mødested Brøndby (og Teams) 

 
Deltagere Jakob Leth 

Jan Juul 
Per W. Nielsen 
Eva Iversholt 
Ole Jessen 
Nina Faxe 
Anne Silfwander & Susie Juhl (DRF) 
 

Afbud:  / 
 

Pkt. Tema Indhold 

1 Information fra administrationen 

 

• Status på stævnestarter 2022 
Vi er nået op på knap 78.000 stævnestarter i perioden januar 
til maj 2022, og alene i maj måned blev der registreret 
21.000 stævnestarter. 
 

• Orientering fra bestyrelsesmødet d. 25/5-2022 – se referat 
her 
 

• Orientering om igangværende projekter og aktiviteter: 
Der er godt gang i klubbesøgene og vi har pt. været på 
besøg i 68 klubber. 
Der er i maj lavet en justering af strukturen for klubbesøg, 
som har til formål at sikre, at der er styr på organiseringen i 
klubberne, før administrationens konsulenter går i gang med 
udviklingsarbejdet i klubben. Det betyder i praksis, at 
klubberne får et indledende besøg af en af DRF’s 
konsulenter, før selve arbejdet med et givent udviklingstiltag 
påbegyndes. Dette for at sikre, at klubben er rustet og 
organiseret på en sådan måde, at udviklingsarbejdet har 
mulighed for succes. 
 
Flere end 1.000 personer har år til dato været på 
rideforbund.dk og gennemføre DRF´s sikkerhedskursus 
 
Der har, fra lanceringen i september til og med maj måned, 
været 1402 ryttere til ryttermærkeprøve på tværs af 36 
klubber. Vi bliver stadig mødt med positivitet omkring 
ryttermærkerne ude i klubberne, og klubberne deler vores 
holdning til ryttermærkerne som noget, der er med til at 
kvalitetssikre og højne niveauet elevskolerne 
 
Også klubcertificeringerne er populære, og vi oplever stor 
efterspørgsel på igangsættelser af certificeringsordningen 
 
 

• Ændring omkring kommunikation pr. 1/7 
 
 
 

https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Bestyrelse/Referat%20web_%20bestyrelsesm%C3%B8de%2025.05.2022.pdf


Referat 
Sportsudvalget 

                   
 

• Berideruddannelse 1/8-22 
Rideskolemanageruddannelsen og Rideinstruktør- og 
Berideruddannelsen er offentliggjort og opdateret på 
hjemmesiden. Interessen for de nye uddannelser fra været 
meget bred, idet der har været stor interesse fra nuværende 
elever, nye elever/forældre, nuværende lærersteder, nye 
læresteder/berider og lærer som ønsker at undervise på 
uddannelsen. Pt. er der tilmeldt 23 til optagelsesprøven 
 

• Ny turnering 2023 
Ide om ny turnering på D-plan i både spring og dressur blev 
drøftet, og der var stor opbakning. Vi håber at kunne 
igangsætte til sæson 2023.  
 

2 Information fra udvalg 

 

• Distance 
Kræfterne i udvalget lægges i høj grad i afvikling af VM-
holdturneringen. Derudover tænkes der i rekruttering af nye 
officials, både nationalt og internationalt, samt rekruttering af 
nye ryttere til sporten. 
NM i distance står for døren, men vi har ingen danskere med 
i år. Vi ser dog frem til 2024, hvor Danmark skal afvikle NM. 
 

• Military 
Vi har fået 2 nye udvalgsmedlemmer: Hans Christian 
Hovmand og Louise Hededam, hvilket vi er glade for. Louise 
har både erfaring som ryttere, mor til deltagende børn og 
som stævnearrangør, og HC som rytter og official gennem 
mange år. 
Vi har samlet lidt praktisk erfaring i vores nye tilrettede 
reglement, som i det store hele fungerer godt. 
Vi har introduceret et nyt tiltag med et championat for 4, -5, 
og 6 års heste. Det afvikles i august måned i Haslev. 
Vi er ved at planlægge et længe ventet officialskursus. I 
første omgang er det TBB’erne, der står for tur. Kurset 
afvikles primo november. 
Vi har afviklet årets første mesterskab, nemlig det for hold, 
og alt forløb godt 
 

• Dressur 
Vi har netop afviklet DM i weekenden, som sportsligt forløb 
rigtigt flot. På officialssiden var der lidt misforståelser mellem 
dommere og TD’ere, som har givet anledning til, at vi gerne 
vil afvikle et møde mellem de 2 grupper til efteråret. 
 

• Spring 
DM inkl. mesterskaber for U25, U21 og U18 er afviklet for 
12. og sidste gang hos Absolute Horses, og det forløb igen 
rigtig fint. Nu ser vi med spænding frem til at modtage 
ansøgninger og dermed se, hvem der skal afvikle de næste 
3 år.  
Det er generelt set en udfordring at mange ryttere vælger at 
køre udenlands og starte stævner der, fremfor stævnerne 
herhjemme. Men det er nok også en tendens, vi ikke kan 
påvirke, så vi skal måske i stedet tænke i nye baner for at 
sikre starter nok herhjemme. Det kunne fx være flere 
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muligheder på det lavere plan. og sådan noget som 
kombinerede mesterskaber. 
 

• Multi 
Der har netop været afviklet finaler i multi cups på 
Vilhelmsborg (vest). Meget stor tilslutning, bl.a. med 263 
starter i kæphest. God, men lidt hektisk dag pga. for få 
hjælpere. 
Næste tur bliver i Bernstorffsparken (øst). Her forventes dog 
ikke helt samme store tilslutning. 
Derefter opstart af de nye cups. 
 

• Para 
Vi har afviklet 1. runde af den nye Para cup med fint antal 
starter. Vi kunne godt have ønsket at se lidt flere af de 
nyeste klassificerede ryttere, men de kommer måske henad 
vejen. Vi ved, landstrænertemaet støtter op og gør deres for 
at udbrede den. 
Til gengæld så vi allerede nye klassificerede ryttere til DM, 
hvor nogle endog blandede sig i medaljerne  
Det virkede godt med den nye DM-struktur, med to 
mesterskaber på tværs af graderne, da der er så få starter i 
grad 1-2.  
Der afvikles endnu en klassifikation i Vallensbæk til 
september og er re-klassifikation i Århus i august. Så er vi 
vist ved at være igennem den tidligere opbyggede 
flaskehals. 
 

• Voltigering 
Det fungerer fortsat fint med en arbejdsgruppe, der er 
forankret i DRF’s administration. Arbejdsgruppen bidrager 
ligesom i øvrige discipliner med afviklingen af VM-
holdturneringsfinalen. 

3 VM Herning 2022  

 

• Status på DRF´s VM-turnering præsenteret af Agria. 
Slutspurten er sat ind, og vi glæder os til at afvikle finalen for 
de 21 hold, der har optjent flest point i turneringens 
kvalifikationsperiode. Fra administrationens side er 
tidsplanen for finalen ved at være på plads. Vi kommer til at 
afvikle nogle af disciplinerne udendørs. Udover distance er 
det forhindringsbane og military/terrænspring.  
 

• Udvalgenes repræsentation 
Flere udvalg er repræsenteret under VM – enten som 
gæster eller som hjælpere til afvikling af holdturneringen 

4 Officials • Årets official  
Godt initiativ – vi påtænker at starte lidt tidligere end sidst 
med mulighed for indsendelse af forslag til kandidater 
 

• Plan for kurser resten af 2022 
Der er godt gang i officialskurserne, specielt i springning. 
Alle udvalg prioriterer at få igangsat kurser inden 4. kvartal – 
eller alternativt få lavet en plan over, hvornår hvilke kurser 
kan blive igangsat. 
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5 Usportslig optræden • Mulighed for udelukkelse af ryttere 
Generel drøftelse om hvilke reglementariske muligheder vi 
har for udelukkelse af ryttere, der ikke overholder pkt. 29 i 
Fælles Bestemmelser (Etik og værdier) 

6 Bestyrelsens aktivitetskalender • Kan I være behjælpelige med overrækkelse af præmier til 
udvalgte stævner? 
Der var lidt huller i bestyrelsens aktivitetskalender, og 
udvalgsformænd er behjælpelige til udvalgte 
præmieoverrækkelser. 

7 Arbejdsgruppe for ny stævnestruktur Der afvikles mere end 2.000 stævner om året, og rytterne, på tværs af 
alle discipliner, starter i alt mere end 200.000 gange om året. 
Stævnestrukturen har derfor enorm betydning for både 
rideklubbernes og forbundets økonomi. Det er derfor også helt 
naturligt, at stævnestrukturen ofte er til debat. Virker den efter 
hensigten? Tilbyder den det som rytterne efterspørger? Skaber den 
de rette forudsætninger for klubberne/stævnearrangørerne? 
Med henblik på at arbejde med at udvikle og tilpasse DRF’s 
stævnestruktur, har bestyrelsen besluttet at nedsætte en 
arbejdsgruppe bestående af: 

• Jakob Ravnsbo, DRF’s næstformand (formand for 
arbejdsgruppen)   

• Line Dahl Larsen, Hjallerup Rideklub  

• Thomas Pihl Jensen, Fredericia Rideklub 

• Jakob Leth, formand for Springudvalget 

• Dorte Njor, medlem af Dressurudvalget 

• Line Thomey, forælder med dyb indsigt i ridesporten 

• Gitte Malene Hansen, B-TD og formand for D4 

• Eva Guld Boesen, SoMe- og kommunikationskoordinator 
(sekretær for arbejdsgruppen) 

• Anne Silfwander, Klub- og Sportschef 
8 Reglement 2022 • Spørgetimer på Teams, skal vi gentage succesen til 

årsskiftet? Og måske udvide til en spørgetime med temaet 

”mød dit udvalg”      

Ja, helt bestemt – enighed hele vejen rundt 
 

• Para i alle discipliner 
Vi arbejder på udbredelsen og har afholdt møde med 
Parasport Danmark om udstyr på testkort.  
 

• Status på udstyrskontrol.  
 

• Pkt. 81.3.2 Opvarmning 
Punkt gennemdiskuteres på næste møde d. 13/9 
 

• Godtgørelse og honorar til officials. 
Generel drøftelse om økonomi 
 

• Tidslinje reglementer 2023 
Tidslinjen gennemgået og alle udvalg planlægger 
udvalgsmøder omkring 1/9 

9 Stævnekoordinering • Koordinering af både internationale og nationale terminer 
 

• Udbud 
Der er tre mesterskaber i udbud i år, samt 
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championatsfinaler. Deadline for ansøgning er henholdsvis 
d. 19/6 og 31/7 

10 Status på IT IT-udviklingsprojekter: 

• Max antal starter pr. stævnedag fremfor på de enkelte 
klasser. 

• Udvidet rytterkategorisering. 

• Vaccinationer – vi er i dialog med det svenske forbund 

• Resultater i paraklasser 

• Nummerering af efteranmeldelsesklasser 

• Klubbers hjemmeside på GO 
11 Eventuelt  
12 Næste mødedato • Tirsdag d. 13. september kl.17.00 i Kolding 

 
 


