Referat fra bestyrelsesmøde
Onsdag 28. maj 2014
Kl. 17.00 – 21.00
Idrættens Hus, Brøndby

Til stede
Ulf Helgstrand (UH) formand
Jørgen Mertz (JM) næstformand (referent)
Anne-Mette Binder (AMB)
Charlotte Gierahn (CG)
Jakob Ravnsbo (JR)
Hanne Rump (HR)
Janni Thermann (JT)

Fra administrationen
Jens-Erik Majlund (JEM), generalsekretær
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Godkendelse af sidste mødes referat
Referat fra møderne 26. og 27. april blev underskrevet.
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Orientering fra formand og næstformand
2.1 FEI ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamlingens formål var at vedtage ændringer af vedtægterne, så President og
samtlige bestyrelsesmedlemmer nu kan genvælges to gange til i alt 3 x 4 år mod tidligere
maksimalt 2 x 4 år. Det giver bl. a. mulighed for endnu en periode til HKH Prinsesse Haya
startende fra generalforsamlingen i november 2014.

2.2 FEI sportsforum

Der kommer et nyt koncept for tildeling af stjerner (*) for CSIO-stævner, så det ikke længere
kun er stævnets præmiesum, der er afgørende. I fremtiden vil der blive målt på en række
parametre med udgangspunkt i TD-rapporterne, der har et omfang af omkring 30 sider.
Distancesporten blev også diskuteret og en række anbefalinger vil blive implementeret for at
sikre en fair konkurrence på hestens vilkår.

2.3 Reception HKH Prinsesse Benedikte

Formanden deltog i HKH Prinsesse Benediktes 70 års fødselsdagsreception på Amalienborg
i begyndelsen af maj. Dansk Ride Forbund var sammen om en gave sammen med
prinsessens øvrige protektorater indenfor hesteverdenen Dansk Varmblod og Foreningen til
den ædle Hesteavls Fremme (galopsporten).

2.4 DIF’s årsmøde

25-50-75 strategien, der er udarbejdet sammen med DGI, blev præsenteret på årsmødet og
fik årsmødets opbakning. Kulturministeren var også positiv overfor idrættens hensigt om
positivt at påvirke danskernes hverdag med idræt og motion. Ministeren ønsker at holde
omkring 10 mio. kr. om året tilbage fra idrættens bevillinger. Beløbet kan så bevilges til
særlige forhold i idrætten efter ministerens og folketingspolitikernes ønsker i forbindelse med
f. eks. finanslovsforhandlingerne hvert år. DIF ønsker selv at drive elitearbejde for de forbund,
der ikke er kvalificeret til støtte fra Team Danmark – men grundlæggende mener DIF at flere
forbund og deres discipliner skulle være omfattet af Team Danmark støtte. Dansk Ride
Forbund bakker op om Team Danmarks skarpe prioriteringer og mener DIF skulle
”outsource” sin eliteindsats til Team Danmark, så der ikke opbygges parallelle kompetencer i
to forskellige organisationer indenfor idrætten – alt sammen finansieret af offentlige midler af
indtægter fra spil og tips.

2.5 Møde med Dansk Varmblod

Der er aftalt to fælles projekter, hvor det ene snart kan skydes i gang. Det er en mulighed for
at rideklubber/rideskoler kan arrangere klubarrangement med besøg hos en avler, så
særligt børn kan se, hvor hesten kommer fra og hvordan hesten lever i sine første leveår.
Dansk Varmblod vil uden beregning forestå undervisningen i avl, genetik, lineær bedømmelse
m.v. under skoleophold på den nye berideruddannelse.
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2.6 Møde med FEI President
FEI President og EEF (European Equestrian Federation) har holdt fælles møde, hvor det blev
aftalt at holde fælles møder om europæisk ridesport 3 – 4 gange om året. Det vil skabe øget
europæisk indflydelse i sporten globalt, hvilket er naturligt med Europa, USA og Canada
dækkende 80 – 90 % af ridesporten globalt.

2.7 Orientering fra næstformand
Formand Ulf Helgstrand deltog ikke i orienteringen. Næstformanden informerede om sit og
elitechefens møde med Andreas Helgstrand, der mundede ud i en fælles pressemeddelelse.
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Orientering fra administrationen
Bestyrelsen tog den udsendte bestyrelsesrapport til efterretning. Nedenstående punkter kan
fremdrages:

3.1 Bestyrelsesrapport
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Royal Arena bliver navnet på Københavns nye multiarena. Der arbejdes på, at der i
samarbejde med JBK Horseshows, Sport Event Danmark og Wonderful Copenhagen
(Københavns Kommune) kan afholdes en afdeling af World Cup i både springning og
dressur i begyndelsen (februar) af 2017.
Bestyrelsen udpegede sin velkomsttaler til Landsfinalerne på Vilhelmsborg sidst i juni.
Der er en forskel på reglerne omkring doteringer i dressur og springning. Bestyrelsesmedlemmerne vil i forbindelse med dialogmøderne med udvalgene få klarlagt årsager
og argumenterne for forskellen på graden af reglementarisk styring af doteringer.
Desuden skal dialogen også omhandle størrelsen og eventuelt indførelse af et
maksimalt indskud for at starte forskellige sværhedsgrader og stævnekategorier.
Et andet emne til dialog med udvalgene er mulige problematikker og argumentationer
for at have pengepræmier i børnesport. Det er fortsat bestyrelsens holdning, at sport
for børn og pengepræmier er en uhensigtsmæssig kombination.

Bestyrelsens forretningsorden
Der var en debat om den hidtil anvendte skabelon for bestyrelsens forretningsorden. En række af
de omgivende faktorer har ændret sig i de senere år. Generalsekretæren og næstformanden
udarbejder en revideret version til næste møde.
Det blev besluttet som en forsøgsordning frem til repræsentantskabsmødet 2015 at invitere de
to suppleanter med bestyrelsesmøderne. Hvis de accepterer invitationen, er det for alle
periodens bestyrelsesmøder og strategiseminar. Dette for bedre at forberede suppleanter på
eventuelt senere at indtræde i bestyrelsen og have flere personer til at udføre opgaver. Hvis det
kommer til en afstemning i bestyrelsen, har suppleanterne ikke stemmeret.
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Hestevelfærd
Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere, udvalgsmedlemmer og DR-IF, der skal
arbejde med at udvikle nye fokuspunkter i ridesporten. Der er afholdt første møde 19. maj 2014,
hvor bl. a. den mest effektive anvendelse af bevillingen på tkr. 200 blev diskuteret og der arbejdes
videre med at få informationsmateriale fremskaffet til alle niveauer af ridesporten.
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Der er skabt en vinderkultur, der starter allerede på de lave niveauer – målet for træning er
dygtiggørelse for at vinde. Vejen frem er, at korrekt ridning i højere grad skal honoreres frem for
tid/fejl/korrekte øvelser i konkurrencer på lavere niveauer. Der var en debat med mange ideer om
indførelse af ”kørekort” til hest begyndende i rideskolen, D-licens, m. v. for at skabe en ridningens
ABC baseret på DRF materiale til brug for alle klubber.
Der skal skabes en skarpere ekstern profil for Dansk Ride Forbund i ”markedet” for debat af
hestevelfærd. Der er internt mange regler og hensyn, der helt berettiget beskytter hesten i alle
forbundets regler for konkurrencer som kun er kendt internt af ryttere (forældre) og officials.
Teknisk Delegerets rolle blev diskuteret generelt og rekruttering/uddannelse er fortsat en meget
væsentlig opgave for at sikre sportens fremtid. De skal gennem uddannelse blive endnu bedre for
fagligt at være på niveau med sporten. Der vil ved DM på Broholm være et fagligt back up på
stævnepladsen til stævnets TD’ere. Det ville være ønskeligt med exam. beridere og topryttere som
TD for fagligt at være på niveau med sportens løbende udvikling.
Flere af forbundets discipliner inviteres med i arbejdet for at sikre initiativer, der også dækker de
mindre discipliner.
Der bliver arbejdet videre i arbejdsgruppen og bestyrelsen med de mange ideer.
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Status Strategiproces
Der planlægges efter at invitere til et samlet strategiseminar for forbundet med deltagelse af
klubber, distrikter, officials, bestyrelse, m. v. lørdag d. 25. oktober 2014 på Dalum Landbrugsskole.
Formand Ulf Helgstrand indtræder som bestyrelsens repræsentant i styregruppen for
strategiarbejdet.

7

Status Lean Projekt
Projektet kører efter planen.
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Berider/ridelæreruddannelsen
Bestyrelsen besluttede at gøre arbejdsgruppen så lille som muligt for at skabe mest mulig fremdrift
i arbejdet. I arbejdsgruppen er Jens-Erik Majlund, Charlotte Gierahn og Janni Thermann. DR-IF
opfordres til at udpege 1 - 2 medlemmer af arbejdsgruppen. Gruppen vil have behov for en masse
praktisk assistance af eksterne ressourcer og her er Anne-Mette Binder og Hanne Rump blandt de
første, der er til rådighed.
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Centralisering af medierettigheder
Administrationen arbejder med at udvikle en strategi for medierettigheder til stævner afholdt under
Dansk Ride Forbund. Det er visionen at samle udvekslingen af optagelser i et community under DRF
Go! Her kan folk med interesse for ridesport mødes og udveksle oplevelser. Det skal være stedet,
hvor dansk ridesport opleves.
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Platformen vil med tiden bidrage positivt til forbundets økonomi.
Bestyrelsens besluttede, at administrationen arbejder videre med projektet.

10 Klubber
10.1 Klubber til optagelse
Følgende klub blev foreløbigt optaget:
Klubnavn
Lolland Falster HestesportsCenters Rideklub
Bindslev- Tversted Rideklub

Forkortelse

Distrikt

Antal medlemmer

LFHR
BTR

5
14

77
61

11 Mødedatoer 2014-15
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 1. juli 2014
Bestyrelsesmøde torsdag d. 21. august 2014
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. september 2014
Strategiseminar fredag-lørdag d. 26.-27. september 2014
Bestyrelsesmøde onsdag d. 29. oktober 2014
Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. november 2014
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. januar 2015
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 24. februar 201
Bestyrelsesmøde torsdag d. 26. marts 2015
Bestyrelsesmøde lørdag d. 25. april 201
Repræsentantskabsmøde d. 26. april 2015

12 Budgetopfølgning på indtægtsposter
Årets indtægter afviger lidt positivt, men bl.a. beslutningen om at bruge tkr. 200 på information om
korrekt ridning skal dækkes, så årets resultat er foreløbig omkring budget. Beløbet på tkr. 250
bliver specificeret på næste bestyrelsesmøde.

13 Orientering om afgørelse af RHO sag i DIF
Bestyrelsen tog kendelsen fra DIF-idrættens højeste Appelinstans til efterretning. Bestyrelsen
anerkender, at der er en valid og ordentlig argumentation for domstolens afgørelse. Bestyrelsen
havde gerne set, at sagens andet element om opsigelse af opstaldningskontrakt også var blevet
prøvet ved appelinstansen af hensyn til den fremtidige rådgivning af andre rideklubber.

14 Eventuelt
Charlotte Gierahn og Hanne Rump havde været til distriktsrådsmøde med Distrikt 10 og
viderebragte en række ideer og mere konkrete spørgsmål. Bl.a. ønskes ordvalget i nogle af
ryttermærkehæfterne opdateret inden næste genoptryk.
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Næste møde:
Tirsdag d. 1. juli 2014 kl. 16.00 på forbundets kontor i Brøndby.

____________________________
Ulf Helgstrand (formand)

_______________________________
Jørgen Mertz (næstformand)

_____________________________
Janni Thermann

_______________________________
Hanne Rump

_____________________________
Jakob Ravnsbo

_______________________________
Anne-Mette Binder

_____________________________
Charlotte Gierahn
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