KLUBBERNE I CENTRUM
HVORDAN SKAL VI UDVIKLE VORES STÆVNESTRUKTUR?
Debatoplæg
Der er mange forskellige tilgange til at lave stævner. Nogle klubber har traditionsrige stævner, som
rytterne er glade for at ride år efter år. Andre klubber eksperimenterer med de muligheder, der er
indenfor den nuværende stævnestruktur til at lave attraktive stævner for både konkurrenceryttere på
alle niveauer og elevskoleryttere.
En af de klubber, der har arbejdet med strukturen er Aagerupgaard Sportsrideklub, der bl.a. har
arrangeret kombinerede dressurstævne, hvor der var L- klasser for både ponyer og
heste(procentklasser), kommenterede klasser(M-klasser med åben votering), klasser i para dressur og
almindelige konkurrenceklasser i sværhedsgrad 6,7 og 8). Herudover arrangeres en række
rideskolestævner, der samler rideskoledelen af klubben. Klubbens erfaringer med disse lidt anerledes
stævner har været særdeles gode og klubbens arbejde med dette har været inspirationskilde til det
arbejde, der i øjeblikket foregår omkring stævneformer og -struktur.
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Dansk Ride Forbunds bestyrelse har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal analysere vores
stævnestruktur og udarbejde forslag til ændringer, der gør det nemmere for klubberne at lave gode
og spændende stævner for flere af klubbernes medlemmer, hvor flere delagtiggøres i arbejdet med
stævnerne og hvor klubbernes muligheder for at indhente sponsorbidrag for at sikre klubbernes økonomi
også bedres. Bestyrelsen har fastsat følgende målsætninger:







Det skal være attraktivt for klubberne at være stævnearrangør
Det skal være sjovt og spændende at være frivillig og official ved vores stævner
Det skal være attraktivt og udviklende for vores medlemmer at ride stævner
Der skal være stævnemuligheder for alle medlemmer af Dansk Ride Forbund
Stævnestrukturen understøtter hestevelfærd og herunder såvel hestens som rytternes uddannelse
Det skal være spændende at være tilskuer ved vores stævner

Vi vil meget gerne have din klubs input til, hvordan vi kan udvikle stævnestrukturen, så vi kan opfylde disse
mål.
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Nedenfor er en række af de spørgsmål vi gerne vil have jeres input til. Vi håber I vil bruge sommeren til at
diskutere disse spørgsmål i klubbens bestyrelse og stævneudvalg og med klubbens medlemmer. Vi vil i august
måned sende jer et spørgeskema, som vi håber I vil tage jer tid til at svare på.
Laver klubben ikke stævner, vil vi gerne have jeres input til hvorfor I ikke laver stævner. Er det strukturen,
medlemssammensætningen, mangel på frivillige eller andre årsager. Det vil ligeledes fremgå af
spørgeskemaet.
Det er måske ikke alle spørgsmål er lige relevante for jeres klub, men så springer I dem blot over.
















Hvad gør det attraktivt for jeres klub at være stævnearrangør?
Hvad vil gøre det endnu mere attraktivt?
Hvilke udfordringer har I som stævnearrangør?
Hvordan arbejder I selv på at løse udfordringerne?
Hvordan kan DRF være med til at hjælpe med at løse udfordringerne?
Hvordan tiltrækker I ryttere til jeres stævner?
Hvordan prioriterer I målgruppen af ryttere til jeres stævner?
Hvilke overvejelser ligger bag udformningen af propositioner for jeres stævner?
Har I lavet stævner, der kombinerer konkurrencer for licensryttere og rideskoleryttere –
og hvad er jeres erfaringer?
Har I ideer til nye konkurrencer/klasser, nye kombinationer af klasser eller nye metoder?
Giver stævnestrukturen jer nok muligheder for at sammensætte jeres propositioner og
klasser som I ønsker?
Har i forslag til ændringer i stævnestrukturen?
Hvad gør det attraktivt at være frivillig hjælper ved jeres stævner?
Hvad vil gøre det endnu mere attraktivt?
Er klubbens rideskoleryttere aktive frivillige ved jeres stævner?

Vi håber som sagt i vil diskutere det i klubberne og tage jer tid til at svare på spørgeskemaet, der sendes til
klubberne pr. mail i løbet af august. Alle klubber bliver inviteret til debataftener om stævnestrukturen i
oktober / november måned.
I ønskes alle en god sommer
Med venlig hilsen
Pernille Bigaard Dressurudvalget, Jakob Leth Springudvalget, Jens-Erik Majlund Generalsekretær.
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