Profilcertificering

Breddecertificering
Dansk Ride Forbunds breddecertificering er et værktøj til, at profilere klubbens breddeaktiviteter udadtil.
Certificeringen er bygget op over ti punkter, som alle skal være opfyldt for at klubben kan opnå certificering. Certificeringen
gælder for en toårig periode, hvorefter den kan fornyes. Dansk Ride Forbund kontrollerer ved dialog og besøg i klubben at
punkterne er opfyldt, og certificeringen er derfor samtidigt forbundets anbefaling af den certificerede klub.
Du kan finde en oversigt over de certificerede rideklubber på www.rideforbund.dk
Herunder gennemgås klubstævnecertificeringens 10 punkter og baggrunden for hvorfor det er vigtigt at klubben lever op til
disse krav. Hvis du har spørgsmål til et eller flere af punkterne, eller du har fået lyst til at høre mere om certificeringsordningen kan du kontakte Dansk Ride Forbund på telefon 43 26 28 28 eller mail: info@rideforbund.dk

1. Det fremgår af klubbens hjemmeside, at klubben tilbyder
breddeaktiviteter til sine medlemmer. Klubbens aktivitetsplan skal indeholde oplysninger om breddearrangementer.

Hvor finder interesserede ryttere information om klubbens
breddeaktiviteter? Hvilken information får rytterne?
Hjemmesiden er ofte nye medlemmers første møde med
klubben, og de aktiviteter klubben tilbyder kan have betydning for rytterens valg af klub. Informationer omkring breddeaktiviteterne skal være let tilgængelige på hjemmesiden,
og arrangementerne skal fremgå af aktivitetskalenderen,
således at der sikres deltagelse i breddeaktiviteterne af
klubbens nuværende medlemmer.

1. Klubben skal have et breddeudvalg eller have udpeget en
breddeansvarlig person i klubben. Oplysninger om udvalget eller den breddeansvarlige skal være tilgængelige på
klubbens hjemmeside.

Hvem er ansvarlig for, at planlægge breddeaktiviteter?
Hvordan implementeres breddeaktiviteterne i den daglige
undervisning?

Hvordan sikres det, at klubben får inspiration til nye breddeaktiviteter?
For at nå en bredere rytterskare er det vigtigt at klubben
fornyr sig indenfor breddeaktivitetsområdet, og får inspiration fra andre klubber. Derfor afholdes der i DRF breddeaktivitetskurser og inspirationsdage, som klubbens breddeansvarlig skal deltage i.
3. Breddeaktiviteterne skal implementeres i klubbens værdigrundlag, og være et fast punkt på dagsordenen ved bestyrelsesmøderne.

Er klubben kendetegnet ved, at være en klub for bredden?
Hvordan sikres det, at breddeaktiviteterne er et fokusområde
i klubben?
Nogle klubber har fokus på bredden, og har bredderrytterne
som omdrejningspunkt. Ved at breddeaktiviteterne skal være
et fast punkt på dagsordenen ved bestyrelsesmøderne sikres
det, at breddeområdet hele tiden er i fokus. Der skal afsættes midler i budgettet til, at kunne vedligeholde og indkøbe
remedier til aktiviteterne.

4. Der udbydes minimum 3 breddeaktiviteter i klubben.
Breddeudvalget eller den breddeansvarlige person skal sørge for, at der udbydes og planlægges breddeaktiviteter i
klubben. Udvalget skal sørge for, at hjemmesiden er opdateret omkring breddeaktiviteterne, og indeholder kontaktoplysninger til de breddeansvarlige i klubben.

2. Klubben skal årligt deltage med minimum 1 repræsentant fra klubben ved DRF’s breddeaktiviteskurser/
inspirationsdage,

Hvilke aktiviteter udbydes?
Der kan hentes inspiration til breddeaktiviteterne på rideforbundets hjemmeside, samt link til DRF’s breddereglement.
Her findes der oplysninger omkring de enkelte aktiviteter,
samt forslag til øvrige lege og aktiviteter i det fri.
5. Klubben skal have en mappe, hvor underviserne kan hente

inspiration til breddeaktiviteterne. Mappen skal indeholde
en beskrivelse af alle breddeaktiviteterne.
For at breddeaktiviteterne bliver en succes kræves det at
underviserne er engagerede og velforberedte til undervisningstimerne. Det skal være muligt at søge inspiration i en
mappe som er lettilgængelig i klubben. I tilfælde af at klubbens vante breddeunderviser pludselig bliver syg eller kommer til skade, er det vigtigt at der er gjort et forarbejde således at der ligger materiale tilgængeligt for en eventuel vikar.

At ride og starte stævne er en sportslig præstation, som
kræver at også rytteren har mulighed for at indtage et nærende måltid, som ikke nedsætter rytterens koncentration og
præstationsevne.
10. Klubben skal minimum en gang om året afholde stævne
med breddeaktiviteter eller udbyde klasser med breddeaktiviteter ved D eller E-stævner.

1. Klubben skal tilbyde aktiviteter der har fokus på samspillet
mellem hest og rytter, og hvor der ikke kræves særlige
forudsætninger hos hesten for at deltage. Klubben skal
udbyde aktiviteter, som styrker holdånd, sammenhold og
fællesskab i klubben.

Hvilke aktiviteter udbyder klubben? Hvordan sikres det sociale sammenhold i klubben?
Aktiviteterne skal være sjove og udviklende for rytteren, samtidig med at det skal give deltageren en holdoplevelse. Holdoplevelsen er meget centralt for alle aktiviteterne, da målet
er samlet at give alle en kluboplevelse. Aktiviteterne sætter
fokus på forskellige aspekter af ridningen, hvor nøgleordene
for de forskellige aktiviteter er samarbejde, koordinering og
sikkerhed.
2. Klubben har udformet holdbeskrivelser, som er tilgængelige på hjemmesiden, hvor det tydeligt fremgår på hvilke
hold der udbydes breddeaktiviteter.

Hvordan informeres
De startende planlægger deres start i henhold til den fremsendte information og startliste. Det er derfor vigtigt, at
stævneafviklingen så vidt det overhovedet er muligt foregår
planmæssigt, og at de startende informeres så hurtigt som
muligt i tilfælde af ændringer, sådan at de kan justere deres
opvarmning m.m. i henhold dertil. Ryttere der er i gang med
opvarmningen kan ikke forventes at tjekke starttider og ændringer på anden vis, og skal derfor informeres via speak.
3. Klubbens medlemmer tilbydes mulighed for deltagelse i
stævner med breddeaktiviteter, enten lokalt i klubben eller hos en nærliggende klub.

Profilcertificering: Bredde

Under et stævne er der flere ryttere, heste og tilskuere samlet på samme sted end til dagligt, hvilket øger risikoen for
uheld. Når uheldet sker, er hurtig og effektiv førstehjælp af
afgørende betydning for det videre forløb. Ifølge dansk lovgivning, skal en person være fyldt 13 år, for at kunne påtage sig
et arbejde. Derfor skal en ansvarshavende hjælper til et stævne min. være fyldt 13 år. At skulle være hjælper på konkurrencebanen eller i terrænet er et stort ansvar, hvor den frivillige skal kunne handle hurtigt og sikkert også i en farlig eller
uventet situation. Det overblik og ansvar er det ikke rimeligt
at forvente af børn, og det er derfor ikke sikkerhedsmæssigt
forsvarligt før hjælperen er fyldt 16 år.

