Breddecertificering
Klubbens navn
Tilmeldingsdato
Kontaktperson
E-mail
Telefon
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Certificeringspunktet

1.

2.

3.

4.

Hvordan skal punktet dokumenteres

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

Indsæt hjemmesideadresse. Angiv hvor på
siden der står noget om klubbens breddeaktiviteter. Angiv link til aktivitetsplanen.

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.

Angiv med link hvor på hjemmesiden der
findes oplysninger omkring breddeudvalget
eller den breddeansvarlige person.

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

Angiv om klubben har deltaget i DRF’s breddeaktivitetskurser/inspirationsdage.

Breddeaktiviteterne skal implementeres i klubbens værdigrundlag, og være et fast punkt på
dagsordenen ved bestyrelsesmøderne.

Angiv link til referater fra bestyrelsesmøderne.

Klubbens kommentarer
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5.

6.

7.

Der skal udbydes minimum 3 breddeaktiviteter i
klubben

Angiv hvilke breddeaktiviteter der udbydes i
klubben.

Klubben skal have en mappe, hvor underviserne kan hente inspiration til breddeaktiviteterne.
Mappen skal indeholde en beskrivelse af alle
breddeaktiviteterne

Bekræftes ved selvsyn af DRF.

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.

Lav en kort beskrivelse af jeres fokusområder
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8.

9.

10.

Klubben har udformet holdbeskrivelser, om er
tilgængelige på hjemmesiden, hvor det tydeligt
fremgår på hvilke hold der udbydes breddeaktiviteter.

Angiv link til hjemmesiden, hvor oplysningerne forefindes.

Klubbens medlemmer tilbydes mulighed for
deltagelse i stævner med breddeaktiviteter,
enten lokalt i klubben eller hos en nærliggende
klub.

Angiv link til aktivitetskalender.

Klubben skal minimum en gang om året afholde
stævne med breddeaktiviteter eller afholde en
breddeaktivitetsdag for klubbens medlemmer.

Angiv link til aktivitetskalender eller beskriv
hvornår I afholder stævne med breddeaktiviteter.
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