Bestyrelsesmøde den 20. maj 2019 i Brøndby
Fra administrationen/eksternt
Morten Rodtwitt (MR), generalsekretær
Anja Heinsen (AH), referent

Til stede
Ulf Helgstrand (UH), formand
Anne-Mette Binder (AMB), næstformand
Jørgen Mertz (JM)
Jakob Ravnsbo (JR)
Helle Madsen (HM)
Janni Thermann (JT)
Lisbet Seierskilde (LS)
Thomas Vogt Hansen (TVH), 1. suppleant
Tina Callesen (TC), 2. Suppleant
Afbud:
Lisbet Seierskilde (LS)
Referat
Beslutning /
orientering

Referat

Referat fra sidste
møde til
underskrift

Beslutning

Referat fra sidste bestyrelsesmøde og referat fra Repræsentantskabsmøde blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Opfølgning/status
siden sidst

Orientering

Status på situationen omkring Herpesudbrud.
Holstebro betragtes fortsat som et enkeltstående tilfælde. En dyrlæge fra Morsø får desværre meldt hurtigt ud via de sociale medier, at der kunne
være endnu et tilfælde, fremfor at kontakte vores veterinære konsulent og vente på bekræftelse. Det er vigtigt, at der ikke florerer en masse løse
rygter på de sociale medier, som skaber unødvendig frygt.

Pkt.

Emne

1.

2.

Opfølgning på Ponymåling.
De nye tilpasninger i reglementet ser ud til at virke efter hensigten. Ponymålerne giver udtryk for at være glade for de ekstra beføjelser, de har fået i
forbindelse med tilpasningerne.
Årsmøde Danmarks Idræts-Forbund.
Stort tillykke til DRF-næstformand Anne-Mette Binder med valget til DIF bestyrelse.
3.

Nyt fra formand
og næst-formand

Orientering

Formand Ulf Helgstand orienterede om:
EEF bestyrelsesmøde (Division 2 - spring)
FEI Sportsforum (ponymåling)
60% klubbben

-

Status bud VM 2022
Reception MCH og HKH

Næstformand Anne-Mette Binder orienterede om:
DRF og Landsskuet Hernings informationsmøde om LandsDelsDagen den 22. april i hal Q
Sports Hack 2019
DIF’s årsmøde (m. JM)
4.

Nyt fra
administrationen

Orientering

Rideklubber:
Egtved Rideklub og Tanholt Rideklub er fusioneret og klubberne er enedes om at fortsætte sammen som Egtved Rideklub. Alle aktiver er
derfor samlet i Egtved Rideklub og Tanholt Rideklub er lukket i DRF’s system.
Optagelse af klubber:
o Suhrsminde Rideklub/distrikt 5 er under administrativ behandling
Udmeldelse af klubber:
o Arabisk Rideklub er udmeldt af forbundet.
Uddannelseshuset:
Afholdte officialskurser siden sidste bestyrelsesmøde:
o 13/4-19: Ryttermærkeunderviser kursus i Brøndby – 8 deltagere.
o 6/4-19: D-banedesigner kursus i Egum – 10 deltagere
o 11/5-19: D-banedesigner kursus i Ishøj – 11 deltagere
o D1 + D2 øveklasse i distrikt 11/13, 12 og 14 i Viborg – 24 deltagere
o D1 + D2 øveklasse i distrikt 7, 8, 9 og 10 i Allerupgaard – 25 deltagere
o C, B, B+ dommerkursus for D12, D11/13, D14 i Uggerhalne – 17 deltagere
o C, B, B+ dommerkursus for D7, 8, 9 og 10 i Grindsted – 12 deltagere
o C, B, B+ dommerkursus for D1-D6 i Brøndby – 16 deltagere
Træner 1 & Ridepædagoguddannelsen er planlagt til afholdelse d. 28. juli til d. 1. august 2019 på Aalborg Sportshøjskole
Konkurrence – Ranglistevindere 2018:
Stort tillykke til dem alle

Dressur

Senior

Daniel Bachmann Andersen BLUE HORS ZACK

Ungrytter

Victoria E. Vallentin

LUDWIG DER SONNENKÖNIG 2

Junior

Sara Aagaard Hyrm

SKOVBORGS ROMADINOV

Pony

Alexander Yde Helgstrand

ADRIANO B
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Spring

Military

Senior

Søren Nørgaard Pedersen

TAILORMADE SANDRO BELLA

Ungrytter

Emil Hallundbæk

CHALISCO

Junior

Camilla Mortensen

HANDYBEAT

Pony

Karoline Sloth Kjær

BJERREGÅRDS QLIMAX

Senior

Tobias Jørgensen

BON CHEVAL

Junior/Youngrider Mette Rise Christiansen

CHARISMA DE VISION

Pony

SAREIKO FOX

Astrid Vibe Skovgaard

Merethe Louise Bønneland
Neland
Silas Pockendahl
Junior/Youngrider Christensen
Senior

Distance

Individuelt
Voltigering

o

Hold

LARKA
MARLON B OX

Sheena Bendixen
Voltigeringsgruppe Billund Bis 1

Vinderne vil blive hædret i forbindelse med afholdelse af deres respektive DM.

Landshold og udvikling:
Arbejdet med at beskrive talent- og eliteudviklingsstrategier for henholdsvis military, spring og dressur er godt i gang. For arbejdsgrupperne er
det en udfordrende men spændende øvelse – det handler helt overordnet om sportslige tilvalg/fravalg/prioriteringer – hvad er vigtigst inden for
de rammer vi har pt. og hvad udviklingsmulighederne er.
Der er stor fokus på etik og moral i dansk eliteidræt i denne tid (lex. svømning). Det gir anledning til at sætte fokus på trænernes etik og moral i
ridesportsverden – både hvad angår DRF-landstrænere, men også generelt ift. beridere, instruktører, ride lærere og øvrige trænere, samt
hvordan DRF arbejder med trænerens adfærd og ansvar i kursus- og uddannelsessystemet.
OL i Tokyo 2020; DIF’s bestyrelse har pr. 13. maj 2019 godkendt udtagelseskravene for dressur, spring og military og de offentliggøres efter
aftale med holdlederne.
Distrikter:
Anja Heinsen og Morten Rodtwitt har deltaget ved distriktsrådsmøde i distrikt 4, hvor de orienterede om nye tiltag i forbundet og gav en
gennemgang af D4 i tal. Fremmødet af klubber var pænt. Odsherreds Rideklub var vært for mødet og holdte et spændende oplæg omkring
deres byggeplaner for stedet.
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Breddeaktiviteter:
Elevskole Cuppen:
o 3. runde sluttet 1. maj og finalisterne er:
- Sportsrideklubben Vallensbæk
- Roskilde Rideklub
- Sønderborg Sportsrideklub
- Vejle Rideklub
- Vasehus Rideklub
- Kjellerup Sportsrideklub
o Program, tidsplan samt praktisk information for finaleweekenden er planlagt og fremsendt til alle deltagere.
LandsDelsDage: Foruden konkurrenceaktiviteterne vil der også blive afholdt kæphestekonkurrence samt loppemarked (kun i
Bernstorffsparken)
Breddekonsulenterne er oprettet på DRF Go. Breddekonsulentordningen formidles ud til alle klubber, hvor der oplyses, hvad deres bidrag til
klubber er
Organisation:
Pr. 1. juni 2019 oprettes en Udviklings- & Uddannelsesafdeling med Anja Heinsen som chef. Fra Sport & Service flyttes Maja Mikkelsen og
Helle Eriksen til den ny afdeling, og sætter ekstra fokus på udvikling og uddannelse. De fleste opgaver følger med medarbejderne og kun
enkelte bliver i Sport & Service som fordeles på de eksisterende medarbejdere.
Information og kommunikation:
I forbindelse med de mindre omrokeringer i administrationen, vil vi fremadrettet i højere grad understøtte klubrådgivningen via en stærkere og
dynamisk FAQ på rideforbund.dk. Herudover vil vi i endnu højere grad anbefale klubber at tegne et medlemskab af DE som kan yde
rådgivning på vedtægtsudfordringer, personale- og ansættelsesproblemstillinger. Vi ændrer den del af telefonservicen som omhandler
”klubdrift” til en henvisning til rideforbund.dk/klub og opretter en ny mail; klubdrift@rideforbund.dk som vi samler op på én gang om ugen.
Julie Servé Regtved ansættes pr. 1. juni 2019 som kommunikationskonsulent.
Strategi:
Der er slået to stillingsannoncer op som henholdsvis proceskonsulenter og klubkonsulenter.
Klubkonsulenter eksisterer allerede og korpset suppleres nu med proceskonsulenter. Sat lidt skarpt op er klubkonsulenter den, der med
klubmappen under armen kan klæde en bestyrelse godt på til deres opgave og fortælle om de muligheder og tilbud der er gennem forbundet.
Proceskonsulenten har fokus på klubudvikling og på med udgangspunkt i Riders1st (det nye medlemsundersøgelsessystem) at få identificeret
barriererne for klubbens udvikling og få klubbens potentialer forløst.
Der afholdes fælles uddannelsesweekend for konsulenter d. 27.-29.september, pt. mangler der en klubkonsulent i D2, D3, D4, D5, D6, D7 og
D12. Eksisterende klubkonsulenter får mulighed for at forsætte som klubkonsulent og/eller proceskonsulent.
Økonomi:
Den 11/4 2019 er der opkrævet klubkontingent – 56.454 DRF medlemmer a dkk 21 i alt dkk 1.185.534 – og forsikring til DIF – 56.454 DRF
medlemmer a dkk 11,16 i alt dkk 630.026,64. Opkrævningerne er udsendt pr. mail.
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Good Governance
DIF’s repræsentantskab vedtog forslaget fra DIF’s bestyrelses om en ”Good Governance-pakke” på Årsmødet 4. maj 2019. Det indebærer
blandt andet nedsættelse af en etisk komité og oprettelse af en ”whistleblower-ordning”. Begge tiltag er hensigtsmæssige at
implementere/gøre opmærksom på i ridesporten.
IT:
Opgradering af Dynamic Web følger planen.
- Afholdelse af designmøde omkring webshop
- Design af GOin færdig
- Teknisk opsætning af GOin påbegyndt
5.

Nyt fra distrikterne

Orientering

6.

Optagelse af
klubber

Beslutning

7.

Udpegning af
udvalgsmedlemmer

Beslutning

Bestyrelsens godkendte følgende indstillede personer til frivillige poster:
Anne Kirkegaard som medlem af disciplinærudvalget
Jakob Bax Sander som medlem af disciplinærudvalget.

8.

Revideret budget
2019

Beslutning

MR gennemgik et revideret budget, da en generel budgetgennemgang har vist uoverensstemmelser mellem de budgetterede indtægter og de
faktiske aftaler.
Der nedjusteres på forventende Salg & Marketing indtægter
Der nedjusteres på forventede 10 kr’s startgebyr indtægter
Der nedjusteres på lønudgifterne
Der opjusteres på IT udgifter
Der nedjusteres på Disciplinudgifter

Der er distriktsformandsmøde d. 4. juni og planlægning af dagsordenen er i gang. Der er 3 nye distriktsformænd med til mødet, så det bliver meget
spændende.
Therese Kemp ny formand i distrikt 2
Sönke Johanning Iwersen ny formand i distrikt 8
Aliice Østergaard Petersen ny formand i distrikt 10
Askelund Sportsrideklub (ASKE) søger optagelse i Dansk Ride Forbund. Klubben er beliggende i D2 og har 58 medlemmer. Bestyrelsens
godkendte klubbens foreløbige optagelse frem til behandling på Repræsentantskabsmødet i 2020.

Bestyrelsen tog på baggrund af det reviderede budget beslutning om en prisstigning til dkk 40 til effektuering fra 1. juni 2019. Så at den forventede
indtægt på Online tilmelding kan opjusteres i budgettet. Ligeledes tog bestyrelsen beslutning om at begrænse tabet for E-starter ved også at
indføre 10 kr’s startgebyr til klubberne for E-starter.
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9.

Nyt udviklingsprojekt i
samarbejde med
DIF

Orientering

Forbundet ønsker at sætte fokus på medlemsrekruttering og -fastholdelse i de aldersgrupper, hvor det vurderes at potentialet er størst. DRF har i
dag ikke nogen større strategisk indsats på ”voksenmotionister”, hvor klubbernes/foreningernes evner til at rekruttere/fastholde medlemmer i
denne kategori understøttes. Ikke desto mindre er der vækst i medlemstallet i +60 år kategorien for både kvinder og mænd. I kategorien 25-59 år er
det nærliggende at antage at faldet blandt medlemmerne i denne kategori skal findes i ”den yngre ende” af kategorien, og der således også ligger
et potentiale i at medtage +40 år i et udviklingsprojekt.
Af det samlede antal idrætsaktive danskere i DIF i +40 år kategorien, har DRF en forsvindende lille andel, sammenlignet med kategorien 0-24 år,
hvilket vidner om et uforløst potentiale.
DRF-medlemstal

DIF-medlemstal

DK-befolkningstal

0-24 år

39.836

965.000

1.690.875

+40 år

16.433

735.000

3.039.156

Andel i procent (0-24 år)

4,1 %

2,3 %

Andel i procent (+40 år)

2,2 %

0,5 %

Til sammenligning ser andelen for følgende forbund ud som følger:
Svøm

Tennis

Fodbold

Badminton

Gymnastik

Atletik

3,5% (189.000)

4,6% (58.000)

5,2% (329.000)

6,0% (92.000)

8,2% (200.000)

3,7% (39.000)

Tages gennemsnittet af ovennævnte forbunds andel af det samlede DIF-medlemstal i kategorien +40 år (5,2%) og sættes ind i en DRF-kontekst,
giver det en samlet potentiel medlemstilgang på ca. 22.000 medlemmer i +40 år kategorien. Hertil kommer der dog en række barrierer/udfordringer
som ikke gør det muligt at forløse det fulde teoretiske potentiale.
Antagelse: Der findes tusindvis af tidligere ryttere der droppede sporten som teenager / ung voksen, og som +40 år nu har tid, råd og lyst til at ride
igen.
Hypotese: Ovennævnte målgruppe søger ikke ride klubben fordi tilbuddet/aktiviteten/muligheden for at ride i en mere eller mindre uforpligtende
sammenhæng (uden at eje hesten selv), og hvor fællesskab og koordinerede aktiviteter er en central del, enten ikke eksisterer eller ikke er
markedsført tilstrækkeligt.
Umiddelbare barrierer og udfordringer: Set i den fulde udrulning af det beskrevne potentiale, er en lang række klubber begrænset af kommunernes
brug af 25-årsreglen (ca. 50 % af landets kommuner). Herudover kan der være en begrænsning i det hestemateriel klubberne pt. har til rådighed.
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Umiddelbare muligheder: Men, ovennævnte projekt kan medvirke til at rekruttere/fastholde medlemmer i målgruppen via udvikling af nye aktiviteter,
nye måder/metoder til at strukturere den eksisterende kapacitet, øge kapaciteten via tættere samarbejde med pensionærer omkring halvparter mv.
samt synliggøre en fornuftig ”business-case” for en klub ved investering i en eller flere heste til ”voksenmotionister”.
10.

WEG 2022 –
Administrationens
involvering

Orientering

Dansk Ride Forbund arbejder på at skabe rammerne for kunne give et dansk bud på afvikling af et WEG i Herning med afvikling af Springning,
dressur, paradressur og evt. voltigering.
WEG 2022 har et enormt potentiale for at markere ridesporten positivt i danskernes bevidsthed, for en stund, i 2022. Dette både via tilblivelsen af et
spektakulært show, en markant og offensiv medie- og kommunikationsindsats (både nationalt og internationalt) samt udvikling af et større side-events
aktivitetsprogram.
I denne sammenhæng er det nærliggende for DRF, i samarbejde med WEG-buddets øvrige aktører, at prioritere store økonomiske og administrative
ressourcer til at forløse dette potentiale. I lyset af vores nuværende økonomisk situation, og ikke mindst i forhold til vores mange strategiske
indsatsområder (medlemsrekruttering og -fastholdelse, klubudvikling, aktivitets- og konceptudvikling, fokus på drift og udvikling af vores
stævnestruktur og -aktiviteter, generel kompetenceudvikling mv.), er det vurderingen, at en sådan prioritering af store økonomiske og administrative
ressourcer fra DRF’s side ikke er realistisk.
Bestyrelsen drøftede herefter hvilket engagement, det ville være realistisk at løfte fra DRF’s administration.

11.

Kvalificering af
undervisere
gennem
trænerlicens

Beslutning

DRIF har nedsat en arbejdsgruppe, der vil arbejde for en DRF trænerlicens. Det er DRIFs tanke at trænerlicensen skal inddeles i forskellige
niveauer og at den også skal kunne rumme autodidakte undervisere. Tankerne bag dette går fint i tråd med forbundets indsatser omkring et DRF
trænerakademi, hvorfor det vil være nærliggende at forbundet bliver en del af dette arbejde.
DRIF ønsker endvidere at arbejde for, at rytterlicensen skal kobles til en trænerlicens, så man kun kan starte stævner på A-D niveau, hvis man er
tilknyttet en underviser med trænerlicens. Det er DRIFs tanker at dette vil øge både hestevelfærd, sikkerhedsmæssige aspekter samt det generelle
niveau på stævnepladsen. Det er imidlertid administrationens opfattelse at indførelse af monopol på udstedelse af trænerlicens, et øget krav til
både klubber og ryttere samt yderligere bureaukrati omkring stævnetilmelding, vil have en negativ effekt på klubbernes vilkår for at
rekruttere/fastholde medlemmer samt antallet af ryttere der melder til start.
Grundlæggende set har DRIF og DRF samme ønske; at hæve trænernes kompetenceniveau. DRF har dog umiddelbart en anden tilgang til
metode, hvor der i højere grad vil lægges vægt på lyst og motivation blandt eksisterende og nye trænere til at kompetenceudvikle sig, og skabe
gode muligheder for klubberne til at navigere i hvilke trænere der besidder den fornødne viden, erfaring og kompetence, fremfor at ”tvinge”
trænerne ind i et licenssystem via krav og regler.
Bestyrelsen tog beslutning om, at DRF indtræder i arbejdsgruppe sammen med DRIF med følgende formål og mandat fra bestyrelsen:
at DRF gerne medvirker til at udvikle en trænerlicens-ordning, som bygger på DRF-trænerakademiet, men fungere som et attraktivt tilbud til
trænerne der synliggører den enkelte træners uddannelse, evner, erfaring og kompetencer
at DRF ikke vil arbejde for en tvungen trænerlicens-ordning
at DRF ikke vil arbejde for, at rytterlicenser kobles op på trænerlicenser
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12.

Evaluering på
Distance-starter

Evaluering

I oktober 2018 behandlede bestyrelsen nedenstående anbefaling fra Distance Elitegruppen:
”Anbefaling vedrørende deltagelse i distancestævner i G7-landene.
Elitegruppen i distance anbefaler, at Dansk Ride Forbunds restriktion vedrørende deltagelse i distancestævner i G7-landene ophæves. FEI afholdt
konference den 7. – 8. april i Dubai med bl.a. fremlæggelse af strategisk plan for sporten, nyt regelsæt, fokus på hestevelfærd og diverse indlæg.
Sonja Van Willigen fra elitegruppen deltog sammen med 39 andre nationer. Der var fra alle et stort ønske om udvikling i en positiv retning med
hestevelfærd i højsædet og fokus på bedre uddannelse af alle, der er involveret i sporten – lige fra trænere, ryttere, heste, officials og arrangører
”adfærd og evner” var nøgleemner.
Det er elitegruppens opfattelse, at man virkelig prøver at indføre tiltag, som kan være med til at forbedre sporten, og gruppen vil gerne støtte denne
positive tilgang og tillade start ved distancestævner i G7-landene, men vil stadig løbende vurdere, at den positive udvikling også holdes.
Lånte heste:
Elitegruppen ønsker fortsat at opretholde forbuddet mod start på lånte heste. De danske ryttere kan således kun deltage ved FEI-distancestævner i
G7-landene på en hest, som de selv har forberedt, kvalificeret, og som de kender. Det er stadig gruppens holdning, at ved ridt på lånt eller lejet
hest risikerer vi, at der bliver lagt pres på vores ryttere fra ejere eller trænere, som kan have en anden tilgang til distanceridning, end den FEI
gennemfører i øjeblikket. ”
På daværende møde besluttede bestyrelsen at godkende indstillingen fra udvalget, men at beslutningen skulle evalueres igen inden 1. juni 2019.
Ved evalueringen fandt bestyrelsen, at der ikke er sket den store udvikling omkring distancestævner i G7 landende. Bestyrelsen besluttede derfor
at fastholde forbuddet mod start på lånte heste og at der kun kan startes på egen hest ved FEI ridt i G7. Start på egen hest ved FEI ridt i G7
forudsætter, at de nuværende udtagelseskrav opfyldes og der indhentes et samtykke fra sportschefen.

13.

Evaluering
klubpriser

Beslutning

Dansk Ride Forbund har på nuværende tidspunkt fire priser, der efter indstilling fra klubbestyrelser eller distrikter uddeles på årets
repræsentantskabsmøde. Tre af priserne uddeles til personer og en enkelt pris uddeles til en klub.
Antallet af indstillingerne til priserne har været meget begrænset og opleves som værende faldene. Fremfor at fortsætte med fire priser, foreslås
det derfor at samle dem til én stor pris. Samtidig hermed foreslås det, at prisen alene uddeles til en klub, så vi ikke ”belønner” enkeltpersoner men i
stedet sætter vores klubber i centrum. I forvejen kan vi fremhæve enkeltpersoners indsatser gennem ærestegnet.
Det vil være nærliggende, at kriterierne for indstillingen af en klub bliver en forlængelse af de strategiske indsatser som forbundet allerede arbejder
med. For at øge feltet af indstillinger bør både distriktet og klubben selv have mulighed for at indsende en indstilling.
Bestyrelsen tog beslutning om at samle de nuværende fire priser til en samlet klubpris. Samtidig hermed vil bestyrelsen gerne opfordre distrikterne
til selv lokalt at hædre de frivillige ildsjæle.
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14.

Henvendelser til
bestyrelsen

Orientering

Bestyrelsen fik en mundtlig orientering om en enkelt henvendelse.

15.

Bestyrelsesmøder

Beslutning

Bestyrelsen fastsatte datoer for bestyrelsesmøder resten af året.
Torsdag d. 20. juni 2019 - Brøndby
Tirsdag d. 20. august 2019 - Brøndby
Søndag d. 15. september 2019 – Bestyrelsesseminar
Tirsdag d. 8. oktober 2019 - Brøndby
Tirsdag d. 26. november - Brøndby
Tirsdag d. 4. februar 2020 - Kolding
Torsdag d. 12. marts 2020 - Brøndby
Fredag d. 17. april 2020 - Kolding
Lørdag d. 18. april 2020 – Kolding

16.

Eventuelt

Bestyrelsen havde intet til eventuelt.

Næste møde:
Bestyrelsesmøde 20. juni 2019 i Brøndby
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