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Pkt. Tema Indhold 

1 Information fra administrationen 

 

• Velkommen 

• Stævnestarter 2021 – ca. 90.000 starter fra januar til august, 
mod omkring 200.000 i ”normale år” 
Vi håber på at lande på 170.000 i alt i 2021. Vi oplever i 
administrationen, at der aflyses en del stævner, men kan 
ikke umiddelbart se ”den røde tråd” i hvorfor? 

• Orientering fra bestyrelsesmødet d. 20/9 – referat af mødet 
kan ses her  

• Officialstøj, status på udlevering til udvalg og de forskellige 
officialsgrupper 
Vi har næsten alt tøj hjemme og begynder at dele ud i løbet 
af efteråret. 

• Stævnedata: Der er lavet udtræk inkl. 2020 og DRF sender 
rådata, som udvalg kan muntre sig med. 

2 Information fra udvalg 

 

• Distance: Mange starter i de mindre klasser – primært pgra 
VM-holdturneringen 

• Military: Vi er i gang med en stor omskrivning (divergerende 
informationer) af reglementet. Store Hestedag finale afviklet 
af HYP (3-årig aftale indgået). Det gik supergodt i år. 

• Dressur: En del kurser og eksamener til afvikling. Fortsat 
massiv fremgang i ponysporten. 

• Spring: Planlægning af officialskurser, der afvikles i løbet af 
efteråret. Der bliver afholdt møde omkring ponysporten 
primo oktober 
Bredde: Masser af aktivitet, og især forhindringsCup er lige 
så populær som vi havde håbet på. 2 nye medlemmer i 
breddeudvalget, der pr. 1. januar skifter navn til 
multisportsudvalget (i daglig tale ”Multi”)  

• Para: Strukturen omkring DM ændres til 1 eller 2 
mesterskaber, i stedet for 5. I 2022 vil der også være 
ændringer i cups. 
Ny struktur omkring landshold og landstræner/holdleder. 
Klassifikationer har været et kæmpe hængeparti. Der er 
lavet en aftale med det hollandske forbund om ”lån” af 
klassifikatører, så vi kan indhente puklen. Desuden nye 
kandidater der har meldt sig til uddannelse, og der sendes 2 
på kursus i England. 

• Voltigering:  
3 VM Herning 2022  

 

• Status på DRF´s VM-turnering præsenteret af Agria 

https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/Bestyrelse/Referat%20til%20web_%20bestyrelsesm%C3%B8de%2020.09.2021.pdf
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Finale afvikles fredag til søndag d. 12. – 14. august.  Der 
afvikles elevskole cup samtidig. Ponyer lånes fra Herning 
Rideklub. 

• Udvalgs repræsentation under VM 
4 Officials • Rekruttering 

• Årets official 
Se ovenfor (fra bestyrelsesmøde) 

5 Udstyrskontrol Status og plan for resten af 2021 
Udstyrskontrol i Sundeved til ECCO Cup. 5 ekvipager blev hjemsendt 
– og 8 fik anmærkninger. Desværre lidt flere tilfælde end forventet. 

6 Reglement 2022 • Reglementsproces 2021, inkl. tidslinje  

• Gennemgang af ændringer 2022 

• Planlægning af spørgetimer på Teams, 4. kvartal 2021  
Hvert udvalg prøver at planlægge en dag i december 
 
Generel drøftelse omkring store stævner, der trækker mange 
starter fra andre arrangører. Kan der laves en 
reglementsmæssig justering, der begrænser uden at ramme 
flertallet uhensigtsmæssigt? Rytterne vil til enhver tid tage til 
de arrangører, hvor de syntes faciliteterne er bedst. 

7 Stævnekoordinering Plan for 2022 
8 Eventuelt • Officials samling, uge 2 (lørdag d. 15/1-2022) – udvalg skal 

til at tænke over form og indhold. 
9 Næste mødedato Teams mandag d. 11/10 (primært Fælles Bestemmelser) 

Torsdag d. 25. november i trekantområdet 

 


