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Eva Iversholt 
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Henrik Jørgensen 
Nina Faxe 
Anne Silfwander 
 

Afbud:  / 
 

Pkt. Tema Indhold 

1 Information fra administrationen 

 

• Velkommen 

• Stævnestarter 2021 
2021 sluttede med 164.000 stævnestarter - estimatet var 
170.000, så vi er fint tilfredse taget Herpes og Corona i 
betragtning. Et normalt stævneår ender på omkring 200.000 
starter. 

• Orientering fra bestyrelsesmødet d. 4/2-2022 – se referat her 
Reglementer (para og military) godkendt. 
DDHS har skiftet fra distrikt 14 til distrikt 12 grundet flytning 
af klubben. 
Strategi-seminaret handlede overordnet om Frivillighed. Der 
var super gode oplæg fra Ingerfair samt fra DRF udviklings-
konsulent. Bl.a. med undersøgelse baseret på interviews fra 

7 klubber. Det er ikke kun skidt derude      

Rekruttering af nye frivillige var også et stort 
opmærksomhedspunkt. 
Nye ansættelser i form af 2 nye holdledere  

• Orientering om igangværende projekter 
Ryttermærker & voksenmotionister kører derudaf. I 2021 
havde vi bl.a. over 120 besøg i rideklubber, og 600 elever 
igennem de nye ryttermærker på 4 måneder. 

• Rotation i udvalgene, indkomne ansøgninger er gennemgået 
2 Information fra udvalg 

 

• Distance 
Der har været afviklet distanceweekend. En dag med 
diverse oplæg på programmet for ryttere og andre 
interesserede. Der var bl.a. ryttertræning på programmet. 
Derefter dialogmøde, som forløb positivt - alle vil sporten det 
bedste. 
Søndag var der officialssamling for bedre sammenhold og 
ensretning. Positivt med de nye E-officials 
(dyrlægestuderende). 
Øget behov for flere officials. Til gengæld masser af frivillige. 
Nye stævnearrangører i form af det nye koncept; introridt. 
Det har gjort det lettere for arrangører. 

• Military 
Nyt reglement ude. Det har været underlagt en større 
omskrivning. Dressur følger dressur, spring følger spring. Og 
generelt følger vi FEI i endnu højere grad.  
Stævnekalenderen er også ude. Det var en opgave, da der 

https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Bestyrelse/3.%20Referat%20web_bestyrelsesm%C3%B8de_20220204.pdf
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pludselig blev flyttet en vigtigt termin NM, der kolliderede 
med DM, men puslespillet er gået op.  
Ny sponsor på den tidligere DRF-military cup - Box 4 Rent 

• Dressur 
Vi har stævnekalender på plads, og dommerfordeling er 
næsten på plads. 
Ny cup fra 2022 - NIVO-cup tiltænkt den brede 
”middelgruppe” - klasser i LA4/5 og MB0/2 på C-plan. 
Mulighed for at udskrive Children-klasser. Nyt 
sponsorsamarbejde mellem Bundgaard Byg og Trolle, som 
betyder en kvalifikationsrunde. 
A/A+ dommereksamen i november (7 stk) 
C-dommer eksamen i Herning her i januar (14 stk). 
Introduktionskursus for nye dommere i april. 

• Spring 
Der er lige blevet afviklet indendørs mesterskab for heste. 
Det lykkedes endelig at blive afviklet som planlagt efter 2 år. 

• Multi 
Der har lige været afholdt webinar vedr. bedømmelser af 
forhindringsbane (og kæphest). Det forløb godt med 
opbakning fra ryttere og arrangører. 
Planlægning af finaler i eksisterende cups, og af nye cups. 

• Para 
Nyt reglement er ude. 
Vi har tidligere haft kun 1 klassifikatør i Danmark og blev 
derfor udfordret, da han valgte at stoppe. Der var tilmed en 
flaskehals grundet Corona. Vi fik masser af hjælp fra andre 
lande - en potentiel ny klassifikatør blev sendt på kursus i 
England og derudover lånte vi klassifikatører i England og 
Tyskland til at få afviklet klassifikationr herhjemme, hvor vi fik 
klassificeret omkring 30 nye ryttere. 
Ny cup der tager over for de eksisterende 3. Så rider de 
samlet til et stævne i stedet for at blive spredt til flere. 
Ny struktur for DM. 2 x DM i stedet for de oprindelige 5. 

• Voltigering 
Fortsat stor positiv fremgang 

3 VM Herning 2022  

 

• Status på DRF´s VM-turnering præsenteret af Agria  
Pt 65 hold og fuld fart. Der har netop møde været i Herning 
vedr. muligheden for afvikling af distance til finalen, og det 

ser indtil videre positivt ud      
4 Officials • Årets official 

De indkonme indstillinger blev gennemgået. 

• Kurser første halvår af 2022 – fokus på uddannelser og 
kurser, så vi får dem afviklet. Vi har jo ikke kunne holde så 
mange som forventet de sidste par år. 

• FEI-kurser, gennemgang af hvem og hvordan samt økonomi 
5 Dommeres skøn • Debat på tværs af discipliner 
6 Stævnekontrakter • Streaming 

Aftale med Zibrasport om streaming fra ”faste stævner” – 
mesterskaber, cups mm. Der bliver lavet en oversigt, der 
lægges på hjemmesiden, så det er tilgængeligt for alle – inkl. 
stævnearrangørerne. 

7 Stævnestruktur • Debat 
ASI: overordnet er vores struktur jo tilpasset til nogle 
forskellige stævneniveauer, så der er noget til alle typer 
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ryttere. Og det matcher også vores licensstruktur, der også 
er differentieret. 

8 Reglement 2022 • Spørgetimer på Teams, skal vi fortsætte? 
Der kom kun få tilmeldte (primært TD’ere) til de udbudte 
spørgetimer i spring og dressur, og de blev derfor ikke 
afviklet. Vi forventer, der kommer tilslutning til de nye 
spørgetimer i distance og military. 
Måske det kan udvides til en spørgetime med temaet ”mød 

dit udvalg”      

• Para i alle discipliner – hvordan integrerer vi bedst? 
ASI og Nina Faxe tager på ”rundtur” i relevante udvalg for at 
diskutere, hvordan para og tilladte hjælpemidler skal gribes 
an og integreres i andre discipliner end dressur. 

• Udstyrskontrol 
9 Stævnekoordinering • Koordinering af både internationale og nationale terminer 

• Tidslinje for 2023: følger     . Endelig plan skal kunne 

frigives 1/12. 

• Mesterskaber i udbud: DM i springning (2023-2025) skal i 
udbud til sommer 

10 Status på IT Endelig er alle internationale stævner inde – der var en stort 
efterslæb, der krævede meget manuel behandling. 
Military er endelig inde og kommer endelig til at blive vist 
rigtigt i løbet af de kommende dage. 
Rytterkategorisering driller desværre fortsat og trækker 
mange ressourcer. 
Klubbernes og distrikternes bestyrelsesinformationer har 
også drillet efter opdatering, men rettelser skulle gerne være 
på trapperne, så brugerne igen selv kan taste disse. 
Der er lavet tilretning på licens i forhold til forlængelse af 
gældende licens, så der kan meldes til stævner fremadrettet. 
Fremtidige IT Ønsker: 

• At man kan sætte max antal starter på dagen fremfor på de 
enkelte klasser. 

• Udvidet rytterkategorisering. 

• Vaccinationer 

• Vi kommer til at udbyde kursus for stævnearrangører vedr. 
papirløst. 

• Er det muligt at GO kan håndtere vedhæftede filer i 
særdeleshed testkort for pararyttere (PDF)  

• Resultater i paraklasser 
11 Eventuelt - 
12 Næste mødedato • Tirsdag d. 24. maj kl. 17.00 i Brøndby. 

 


