Dansk Ride Forbund – Bestyrelsesmøde den 7. december 2016 i Brøndby
Til stede
Ulf Helgstrand (UH), formand
Jørgen Mertz (JM), næstformand
Jakob Ravnsbo (JR)
Anne-Mette Binder (AMB)
Hanne Rump (HR)
Janni Thermann (JT)
Helle Madsen (HM)
Lisbet Seierkilde (LS), 1. suppleant
Thomas Vogt Hansen (TVH), 2. suppleant

Fra administrationen/eksternt
Jens-Erik Majlund (JEM), generalsekretær
Rikke Højgaard (RH), referant
Christian Struck (CS), militaryudvalget (pkt. 7.1)
Lise Berg (LB), voltigeringsudvalget (pkt. 7.1)
Jan Stampe (JS), sportschef (pkt. 10.1 og 12)

Referat

Emne
1.

Referat fra sidste møde til underskrift

2.

Orientering fra formand og næstformand

Beslutning /
orientering

Referat
Referatet blev underskrevet

Orientering







I uge 41/42 afviklede JBK Horse Shows for sidste gang Odense Horse Show med WC-kvalifikation i dressur. Der
arbejdes pt. på en anden løsning for at bevare WC-kvalifikationen i Danmark.
Generalforsamlingerne i EEF og FEI er fint afviklet, og ved begge arrangementer var der fokus på det nye olympiske
format (se mere her).
Springturneringen Riders Throphy (konkurrence mellem USA og Europa) blev for første gang afviklet i Paris den 1.
december.
Generations Games startes op i 2017.
Sammen med DV og Herning Kommune har DRF præsenteret et bud på afvikling af World Cup-finalen i dressur i 2019 –
21. Dette lykkedes dog ikke – primært pga. terminen ifm. DVs hingstekåring, da denne ligger før kvalifikationen i sHertogenbosch i Holland, samt at FEI har ønsket arrangører, der kan afvikle finaler i både spring og dressur. Finalen i
2019 er dog ikke tildelt endnu.

3.

Orientering fra administration og udvalg

Orientering

Bestyrelsesrapport: 8. oktober – 7. december
Område/strategi

Status
-

Rideklubber

-

Uddannelseshuset
Ridelærer, Rideinstruktør og
Berider
Konkurrence

Landshold og talentudvikling

-

AH har været censor på faget klubdrift for 3. års eleverne.

-

Stævnekoordineringsmøde afholdt på Dalum Landbrugsskole.
Reglement 2017 færdigredigeret og udgives snarest.
WC-kval. afholdt i OCC.
Der har været afholdt nordisk møde om distancespørgsmål i København.
Stilling som landstræner i dressur er slået op.
Team Danmark indstilling færdiggjort.
Der har været afholdt to møder i Forum For Hestevelfærd: Et ordinært møde, som
blev afholdt hos Hestens Værn, og et ekstraordinært møde i forbindelse med
ændringsforslag til Lov Om Hold Af Heste, som blev afholdt hos DRF.
JEM har været til møde i dialogforum (Fødevarestyrelsen) vedr. transportområdet.
Ændringsforslag til Lov Om Hold Af Heste 1. behandlet. Loven 2. behandles den 15.
december og 3. behandles den 19. december.
Infomails ændres fra årsskiftet, så alle udsendelser får et ensrettet layout (som DRF
Go! nyhedsbrevet i dag).
RHD har deltaget ved kåringen af Årets Dyreven hos Dyrenes Beskyttelse.
UH og JEM har været til generalforsamling i FEI.
UH har været til generalforsamling i EEF.

Hestevelfærd
Lov Om Hold Af Heste
Information og
kommunikation
Internationalt samarbejde

Aabenraa Rideklub har i fremsendt referat fra bestyrelsesmøde den 31. august 2016,
hvoraf det fremgår, at klubben har besluttet, at alle ryttere skal bære ridehjelm ved
ridning på klubbens tilhørssted Mønterhøj.
Padborg Rideclub er recertificeret i organisation, sikkerhed, ridelejr og klubstævne –
læs nyheden her.
SMIR er recertificeret i organisation og sikkerhed – læs nyheden her.
Sindal Rideklub: DRF har været i kontakt med Sindal Rideklub vedr. interne
problematikker.
Der er blevet færdiguddannet 13 (15 - to mangler at aflevere et par opgaver) nye
Træner 1.
JEM har været til møde på Roskilde Tekniske Skole vedr. deres nye uddannelse
”Student med hest”.

-
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Natur
Økonomisk politik
Seksuelle overgreb

-

Der har været afholdt møde med Dansk Islandshesteforening omkring strategi for
naturindsats. Samarbejdet med DI kommer til at indgå i DRFs overordnede strategi
iht. tæt samarbejde omkring lokale aktiviteter.
2. udkast til budget 2017 er blevet tilrettet med de ændringer, som blev besluttet på
bestyrelsesseminaret den 7.-8. oktober 2016.
Bestyrelsen orienteres om sag fra Norge.
-

Barselsvikar Susanne Juhl har fået forlænget ansættelsen frem til den 30. juni 2017
(fra 1. januar 2017).
Arbejdstilsynet var på besøg den 25. oktober 2016 og gennemgik sammen med AMO
organisationen samt handlingsplanen fra APV-undersøgelsen. Besøget sluttede med
en grøn smiley til DRFs sekretariat.
Satser for skattefri kørselsgodtgørelse for 2017 er:

Personale og administration

IT

-

4.
5.

Klubber
4.1 Optagelse af nye klubber
Distrikter
5.1 Orientering fra Distriktsudvalget og fra
bestyrelsens deltagelse i
distriktsrådsmøder

Beslutning
Orientering

Forhandlinger med Norge og Finland fortsætter.
Projekt for tilretninger af IT-system i forhold til ny kontingentstruktur er under
udarbejdelse.
Elektronisk faktura/bilagshåndtering starter 6. december.

Bestyrelsesrapporten blev taget til efterretning.
Stendyssen Rideklub (STY) i D2 med 51 medlemmer blev foreløbigt optaget pr. 1. januar 2017.
Voel Og Omegns Sportsrideklub (VOS) i D12 med 63 medlemmer blev foreløbigt optaget pr. 1. januar 2017.
5.1 JM orienterede
JR har deltaget på distriktsmøde i D4, HM i D3 og JM i D1, D8 og D12.
JM deltog på Distriktsudvalgsmøde (DU) i uge 48.
AMR deltager på møde i D10 den 10. januar i Vejle.
D2 holder møde i februar i Nordsjælland.
HM deltager på møde i D7 den 7. marts i Odense.
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6.
7.

Udvalg
6.1 Godkendelse af medlemmer af udvalg
Økonomi
7.1 Budget 2017
7.2 Kommercielle aktiviteter

Beslutning
Beslutning
Orientering

D11/13 holder møde ultimo marts i Holstebro.
D14 holder møde i marts i Nordjylland.
Der er distriktsudvalgsmøde på Bornholm i uge 9, hvor JM deltager.
Sabine Olsen blev godkendt som nyt medlem af TREC-udvalget. Sabine er TREC Sport-dommer, medlem af
Distriktsbreddeudvalget i D8 og uddannet Træner 1. Sabines primære fokusområde bliver udviklingen af TREC i Jylland.
7.1 Budget 2017 blev diskuteret på bestyrelsesseminaret, hvor det bl.a. blev besluttet, at de mindre discipliner (TREC, distance,
military og voltigering) fremover skal være udviklingsdiscipliner med reduceret budget på ca. 200.000 pr. disciplin, og at disse
midler primært skal allokeres til udvikling og rekruttering. Eliteaktiviteterne skal derimod primært finansieres af udøverne selv.
Baggrunden herfor er, at de mindre discipliner er meget omkostningstunge pr. udøver til trods for, at der ikke er set en positiv
udvikling i antallet af udøvere gennem de seneste mange år (TREC undtaget), samt at størstedelen af budgetterne tidligere
primært har været allokeret arbejdet med en lille elite.
TREC- og distanceudvalgenes budget-udkast er tilpasset bestyrelsens beslutning, mens JEM har været i dialog med formændene
for military og voltigering om udvalgenes første budgetudkast, der langt overskrider 200.000 og har størstedelen af midlerne
dedikeret til elitearbejde.
Udvalgsformænd (CS og LB) havde foretræde på bestyrelsesmødet med henblik på at fremlægge deres holdninger til
bestyrelsens beslutning. Begge udvalgsformænd tilkendegav, at udvalgene er enige i, at der skal fokuseres mere på udvikling og
rekruttering fremover. Begge udvalgsformænd argumenterede yderligere for, hvorfor DRF også bør allokere midler til elitearbejdet
fremadrettet. Voltigeringsudvalget fremlagde et reduceret deres budgetudkast til 306.500,- kr. mens militaryudvalget fremlagde et
udkast på 806.000,- kr.
Bestyrelsen drøftede efterfølgende det forelagte og besluttede at fastholde, at det primære formål for udvalgsarbejdet skal være
udvikling af sporten og rekruttering. Bestyrelsen anerkender, at der gennem de seneste år er lagt en stor indsats i talent- og
elitearbejde fra udvalgenes side, hvilket især for voltigerings vedkommende har resulteret i flotte internationale resultater.
Bestyrelsen vurderer dog fortsat, at disciplinerne er for dyre ift. antallet af udøvere og sportslige resultater (primært military), og
bestyrelsen ønsker iht. Ambition 2022 og de med DIF aftalte strategiske spor, at ressourcerne dedikeres til udvikling og
rekruttering fremfor understøttelse af en meget snæver elite. Bestyrelsen besluttede at hæve budgetrammen for de to udvalg til ca.
300.000,- kr. i 2017, og det henstilles til udvalgene, at de i langt højere grad målretter deres arbejde mod udvikling og rekruttering.
AMB var ikke til stede under CS fremlæggelse samt beslutningsprocessen.
Bestyrelsen besluttede, at budget 2017 skal fremlægges til godkendelse på mødet 2. februar.
7.2 Kommercielle aktiviteter er en væsentlig del af DRF’s indtægtsgrundlag. Bestyrelsen blev orienteret om status for kommercielle
aktiviteter.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretningen.
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8.

9.

Repræsentantskabsmøde
8.1 Repræsentantskabsmøde 2017
8.2 Repræsentantskabsmøde 2018

Strategispor Ny økonomisk støttestruktur

8.1. Bestyrelsen besluttede detaljer om afvikling af repræsentantskabsmødet 2017 på Comwell Korsør den 22. april.
Beslutning
Beslutning

Beslutning

Valg:
Bestyrelsesmedlemmer på valg: UH, AMB, JR, HM – alle genopstiller.
Bestyrelsessuppleant på valg: LSP – genopstiller.
Kandidater til bestyrelsen kan indstilles af en klub eller af bestyrelsen. Kandidater indstillet af en klub skal meddeles forbundets
administration senest den 1. februar sammen med en skriftlig bekræftelse på kandidaturet fra kandidaten selv.
Appeludvalgsmedlemmer på valg: Ole Lindgreen, Carsten Lorentzen, Anne Koch Bejtrup, William Kanta (Suppl.) Kandidater til
appeludvalget kan indstilles af en klub eller af bestyrelsen. Kandidater indstillet af en klub skal meddeles forbundets administration
senest den 1. februar sammen med en skriftlig bekræftelse på kandidaturet fra kandidaten selv.
Dirigent:
Bestyrelsen besluttede at indstille Peter Schäfer til dirigent.
Forslag:
Forslag, der af klubberne ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, tilstilles bestyrelsen senest den 1. februar
af klubben.
Alle forslag fra klubberne, samt ethvert forslag, der agtes fremsat af bestyrelsen, skal tilstilles klubberne senest den 1. marts.
Vedtægter:
Bestyrelsen forberedte eventuelle vedtægtsændringer.
Vedtægtsændringer til 2 afstemning: §12 – kontingentstruktur.
8.2 Repræsentantskabsmødet har gennem de sidste mange år været afholdt på skift mellem Sjælland, Himmerland og
Trekantsområdet. Dette ud fra et ønske om, at give alle klubber mulighed for at deltage. Trods skiftet rundt i landet er
deltagerantallet stabilt og består stort set af de samme klubber. Det opleves ikke, at der er markant stigning i antallet af deltagende
klubber fra lokalområdet. Der ville kunne ske en effektivisering af planlægningen af møderne ved i en periode at holde sig til en
central lokalitet.
Bestyrelsen besluttede at repræsentantskabsmødet 2018 skal holdes på Kolding Scandic den 21. april 2018. Skal herefter
vurderes – evt. med skift mellem Kolding og Sjælland.
I forbindelse med DIF’s vedtagelse om ”Ny økonomisk støttestruktur” har der været afholdt seminarer med DIF, og bestyrelsen har
afholdt strategiseminar. På strategiseminaret blev SUMO og forslag til strategiske spor gennemarbejdet. Strategisporene er
efterfølgende blevet gennemarbejdet med DIF’s konsulent og spidset lidt til. Strategisporene blev gennemgået på
bestyrelsesmødet.
Strategisporene blev godkendt til indstilling til DIF.
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10.

Stævner i Danmark:
10.1 Stævnekoordineringsmøde
10.2 Internationale stævner i Danmark

Orientering
Orientering

10.1 JS orienterede bestyrelsen om stævneplan for 2017 samt om generelle spørgsmål fra stævnekoordineringsmøder.
Stævnekoordineringsmøde blev afholdt 13. november på Dalum Landbrugsskole, og resultatet blev som følger:
Stævne sæson
B-stævner: Dressur, hest
Heraf med C-klasser
B-stævner: Dressur. pony
Heraf med C-klasser
B-stævner: Spring, hest
Heraf med C-klasser
B-stævner: Spring, pony
Heraf med C-klasser

2015/16
21

2016/17
15

17

11

20

14

14

11

2017/18
13
2
10
3
14
8
8
5

Nedenfor er angivet diskussionspunkter i overskrifter:
 Internationale, mesterskaber, B-stævne-planlægning blev godkendt uden de store sværdslag.
 Flere ønsker bedre kommunikation vedrørende ansøgning om Championats-kvalifikationer. Ændres næste år, så
klubber, som ønsker at komme i betragtning, kan sende ansøgning. Det vil stadig være disciplinudvalg som tildeler
arrangør. Der er meget færre kvalifikationer i dressur end tidligere, og vi har sløjfet mellemrunderne.
 Uenighed i distrikterne vedrørende C-klasser ved B-stævner.
 Dialogen mellem distrikterne skal forbedres.
 Mange klubber ønsker C- klasser ved B-stævner. En nødvendighed for økonomien. Det er et ret nyt fænomen i dressur.
 Der er en generel utilfredshed med TD’erne. Af kritikpunkter kan nævnes: Der er stor forskel på, hvorledes en TD
udfører sit TD-hverv. Forskellige mødetider, nogen går meget efter pas og er mindre på opvarmning. Mange klubber
føler ikke, at de får nok for pengene.
 Stævnerapporten bør tages op til revision. Uens karakterafgivning. Input ikke godt nok.
 Alkohol/stoffer: Stævnearrangørerne er bekendt med problemet og flere har selv taget affære. En stor del af
arrangørerne mener, at stikprøver med alkohol- narkotest fra DRF er måden til at ruske op i rytterne og forældrene.
Der er godt samarbejde mellem udvalg og administration.
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.
10.2 Danmark har forskellige ansøgninger om mesterskaber og finaler hos FEI, og bestyrelsen blev orienteret om status.
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.
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11.

12.

Lærestedscertificering

Orientering

Ifm. ny uddannelse for ridelærer, rideinstruktør og berider er der taget beslutning om nye krav til lærestederne. Fra 1. januar 2019
skal alle læresteder for ridelærere og rideinstruktører være en certificeret klub under Dansk Ride Forbund. Lærestederne skal
være basiscertificeret, hvilket vil sige, at de skal have certificeringerne i Organisation og Sikkerhed. Derudover skal de have en
lærestedscertificering. En arbejdsgruppe bestående af Karin Nissen (Frederiksværk Rideklub), Berit Mogensen (Helsinge
Rideklub) og Anja Heinsen (administrationen) har udarbejdet et oplæg til den nye certificering, som bestyrelsen skulle tage stilling
til. Økonomiske konsekvenser: Certificeringsudgift på 950,- kr. til læresteder (årlig udgift), samt udviklingskonsulent-ressourcer til
at gennemføre certificeringerne.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Udvalgene har udarbejdet forslag til reglementer 2017, og de væsentligste ændringer blev gennemgået.

Reglement 2017
12.1 Reglementsændringer

Beslutning

13.

DRF’s 100 års jubilæumsbog

Orientering

14.

Igangværende projekter

Orientering

15.

Team Danmark samarbejde

Orientering

16.

Henvendelser til bestyrelsen

Orientering

17.

Eventuelt

Bestyrelsen godkendte reglementerne.
JM orienterede om Jubilæumsbogen – se mere her.




Arbejdsgruppe vedr. rytterlicens: JM har rundsendt et oplæg til kommentering hos arbejdsgruppen.
Frivillighedsstrategi: ligger i strategisporet til DIF. Frivillighedspris er indført fra 2016.
Hestevelfærdsprojekt: der arbejdes på ændringer til reglement, som kommer til foråret. Her samles alt vedr.
hestevelfærd et sted. Der defineres forskellige punkter ift. sporer, bid, næsebånd, nervesnitning m.m.

Stævnestruktur: afventer udsendelse af spørgeskema til ryttere.

DRF Event – kører efter planen.
 100 års jubilæum
o Logokonkurrence – afsluttet (se her)
o Klubturnering – materiale udsendt
o Jubilæumsplatform – kører efter planen
o Åben Rideklub – materiale sendt ud
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.
DRF har udarbejdet disciplinanalyse (dressur) og forslag til masterplan til Team Danmark (TD). TDs administration har på
baggrund af disciplinanalyse og masterplan indstillet DRF til eliteforbund med en støtte på 1,15 mio. kr. i 2016 til TDs
bestyrelsesmøde den 8. december.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Bestyrelsen blev orienteret om henvendelse fra Morsø Rideklub (TVH deltog ikke på dette punkt).

Næste møde: 2. februar 2017 i Brøndby
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