
Dagsorden Distrikt 09 

Esbjerg og Omegns Rideklub d. 26-11-2019 kl. 19:00 

 

1. Velkomst 

Klubber til stede: BRIK, DFGK, sdr. omme, GRRK, BDR, EOR, GRK 

 

2. Valg af ordstyrer 

Glenn 

 

3. Orientering fra forbundet 

 

1.       Ekstra fokus på talent- og elitearbejdet i dressur, springning og military 

Pr. 1. januar 2020 etablerer vi en eliteafdeling, der skal sætte ekstra fokus på talent- og elitearbejdet i de tre 

største discipliner; springning, dressur og military. Eliteafdelingen bliver forankret hos en elitechef i en 

nyoprettet stilling, der får det overordnede ansvar for både de kortsigtede resultatmål og det langsigtede 

udviklingsarbejde. Til at understøtte de mange administrative opgaver i eliteafdelingen, samt varetage det 

store koordineringsarbejde forbundet med de mange bruttogruppe- og landsholdsaktiviteter, flytter vi 

Michelle Kjær Petersen, som i dag er sportskoordinator i Sports- & Serviceafdelingen, over i en funktion som 

Elitekoordinator i den ny eliteafdeling.   

Den ny elitestruktur har ikke kun betydning for administrationen, men får også indflydelse på træner-

/holdlederstaben inden for de forskellige discipliner.   

Hvad betyder det for dressur som disciplin? 

Med henblik på at styrke sammenhængskraften i talentarbejdet samt fokus på overgangene imellem de 

enkelte alderskategorier lægger vi bruttogruppe- og landsholdsarbejdet for pony, junior og young rider 

sammen under én funktion. Pr. 1. januar 2020 har vi udnævnt Dennis Fisker som assisterende landstræner 

for dressur med ansvar for pony, junior og young rider, og tilknytter Janne Jensen som holdleder. 

Nuværende ponylandstræner Jette Nevermann’s ansættelseskontrakt udløber pr. 31. december 2019 og 

forlænges således ikke. Nuværende holdleder for ponydressur Rigmor Kristensen stopper ligeledes pr. 31. 

december 2019, men fortsætter som rådgiver på talentområdet for elitechefen vedr. særlige udviklings- og 

indsatsområder. 

Teamet omkring senior-dressuren fortsætter uforandret med Nathalie zu Sayn-Wittgenstein som 

landstræner, Helle Krasnik som chef d’equipe, og Mette Müller som holdleder for U25. 

Hvad betyder det for springning som disciplin? 

Med de flotte resultater i 2019 har springsporten for alvor fået tydeliggjort de store resultat- og 

udviklingsperspektiver. Den kommende elitechef får blandt andet til opgave, i samarbejde med 

trænerteamet, at udarbejde en langsigtet udviklingsstrategi, der skal sikre, at dansk springsport i fremtiden 

er med på allerhøjeste internationale niveau. Til at stå i spidsen for springsportens videre udvikling 

fortsætter Bo K. Møller som landstræner for springning med ansvar for senior, junior og young rider. Til at 



varetage talentarbejdet med children og pony fortsætter Lars Trier Kjøller som assisterende landstræner for 

springning. I forbindelse med deltagelse i internationale cups og mesterskaber tilknyttes en ad hoc-baseret 

holdleder. Kristian Skovrider, der har fungeret som assistentlandstræner, stopper pr. 1. december 2019.  

Hvad betyder det for military som disciplin? 

Military-sporten i Danmark skal have et boost. Også her vil vi sætte fokus på den langsigtede udvikling, og 

elitechefen får til opgave at udarbejde en strategi, der sætter fokus på talent- og elitearbejdet. Til at stå i 

spidsen for military-sportens videre udvikling fortsætter Peter Flarup som landstræner, men i et kraftigt 

opnormeret engagement. Også her tilknyttes en ad hoc-baseret holdlederfunktion i forbindelse med 

internationale cups og mesterskaber. 

2.       Udviklingsfokus i distance, voltigering og TREC 

I en strategisk sammenhæng betragter vi disciplinerne distance, voltigering og TREC som 

udviklingsdiscipliner. Det betyder, at de ressourcer, der prioriteres til de respektive disciplinudvalg, og de 

indsatser, som administrationen i samarbejde med udvalgene iværksætter, primært vil have fokus på at 

udbrede disciplinerne i flere klubber og udvikle antallet af deltagere. I samarbejde med disciplinudvalgene 

udarbejdes en udviklingsplan med et perspektiv på 3-5 år, hvor hovedmålet er at opnå en 

aktivitetsgodkendelse i Danmarks Idrætsforbund, der blandt andet kræver, at disciplinen er udbredt i 

minimum 10 klubber og dyrkes af minimum 1.000 medlemmer.  

Hvad betyder det for disciplinerne? 

Til at understøtte udviklingen af distance, voltigering og TREC bedst muligt ansættes pr. 1. januar 2020 en 

udviklingskonsulent, der får base i Sports- & Serviceafdelingen, og blandt andet får til opgave at justere og 

bygge videre på udvalgenes udviklingsplaner samt udbrede aktiviteterne i klubberne.  

3.       Udviklingsprojekter med fokus på klubaktiviteter, rekruttering og aktivering 

Med det formål at rekruttere flere potentielle medlemmer/udøvere til ridesporten, ønsker Dansk Ride 

Forbund i samarbejde med klubberne at udbyde en række nyudviklede aktiviteter og koncepter. I første 

omgang indebærer dette to konkrete udviklingsprojekter i samarbejde med DIF, der har fokus på hhv. 

kæpheste som klubaktivitet og rekruttering/reaktivering af tidligere ryttere i aldersgruppen 40+.  

Udvikling af KÆPHEST som klubaktivitet 

Interessen for kæpheste boomer blandt børn og unge (4-16 år), og fra 1. januar 2020 starter vi et 

udviklingsprojekt, der skal sikre klubberne et stærkt fundament til at tilbyde KÆPHEST som aktivitet. 

Projektet bygger bl.a. på opstart af en ny turnering - DRF Kæpheste Cup - med kvalifikationer fordelt rundt i 

landet og en finale i Tivoli i august/september med 400 deltagere.  

DRF Kæpheste Cup er et godt bidrag til ridesporten, foreningslivet og bevægelse for børn og unge i 

hverdagen. Konceptet vil have stor gavn for breddesporten, klubber, børn/unge og forældre, idet det ikke 

kræver store økonomiske ressourcer at deltage. På den korte bane ønsker Dansk Ride Forbund at 

understøtte klubdriften i vores medlemsklubber ved at tilbyde dem Cuppen som en aktivitet, der kan 



generere både ny interesse og omsætning. På den lange bane ønsker vi at skabe interesse for ridesporten 

hos dem, der ikke kender os i forvejen, og dermed øge vores medlemstal. Kæpheste-aktiviteten rummer 

både et rekrutteringsperspektiv for nye pony-/hesteryttere - med mulighed for at introducere f.eks. 

ponygames mv. til kæphesterytterne - men kan også være en selvstændig aktivitet, hvortil der ikke 

nødvendigvis behøver at være en transition til ”rigtige heste”. 

Aktivering og rekruttering af voksne motionister 

1. januar 2020 starter vi ligeledes et udviklingsprojekt, der sætter fokus på at tiltrække mange af alle de 

ryttere, der som 16-25 årige har forladt sporten igennem de sidste 25-30 år. Projektet starter med et 

innovationsforløb i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, der skal sikre, at vi arbejder med 

nytænkende og innovative løsninger i forbindelse med aktivitets- og konceptudvikling samt markedsføring 

overfor for  

dem, der i dag ikke har kontakt til ridesporten. Det er naturligvis rideklubberne, der er omdrejningspunktet 

for aktiviteterne, og både udvikling af kæphest som klub-aktivitet og aktivering og rekruttering af voksne 

motionister forankres hos den ny udviklingskonsulent samt koordinator Maibritt Viffeldt.   

 

Landsmesterskaberne for Distance er rykket fra rideforbundet og ud i distrikterne 

 

 

4. Sportsudvalg 

Der ønskes flere medlemmer i udvalget. Da det er et større arbejde end forventet ville det være 

rart der kom en eller 2 der kunne tage sig af spring (måske Louise der pt. Påtager sig opgaver ad 

hoc. Vil overveje at blive fast godkender af spring – dog mangles der en ekstra da man ikke må 

godkende egne stævner) 

 

Medlemmer i sportsudvalget er nu: Rie (Brik), Luise (GRK), Mette Jensen Jæger, Heidi Bohn 

Jespersen 

 

Der kommer kalender ud ca. en uge efter Rødding. Termin ansøgning d. 1 feb.-2020 

 

Opfordre rytterne til at opfører sig ordentlig når de kontakter de forskellige stævneudvalg. 

Minde ryttere og forældre ved især de små stævner at det er frivillige. 

 

 

5. Nanna fra DRF kommer og fortæller om kurser og vil meget gerne høre fra klubberne hvad de har 

af Ideer osv. 

 

Evt. kurser i fx forældrehåndtering 

 

Måske problemer for de klubber som har meget skiftende undervisere og holde niveauet i forhold 

elever, og forældre håndtering 

 



En ABC for forældre og nye ryttere 

Der mangler noget i stedet for Klar-parat-start og rytter mærkerne!! 

Lave et kursus, for nye i stævneudvalg. 

 

 

6. Breddeudvalg 

Den nye breddecup, er åben også for ikke medlemmer af rideforbundet, man kan afvikle enkelte 

discipliner, man kan fx lave aktion parkour i stedet for bom på jord. Til et dressurstævne kan man 

evt. have Pas de Deux. 

 

Kæpheste konkurrencer er meget populære, kan dette være en disciplin til stævnerne? 

Børnene er generelt aktive når man fx har mini spring oppe. 

 

 

7. E/D stævner i distriktet 

 

Stævner som er kun for egen klub 

Skriv at det er et internt både i stævne navn og under klasser hvis man bruger GO 

Ellers brug kun Equipe til at køre stævnet i. 

 

8. Evt. 

 

9. Næste møde: er generalforsamling d. 25/2-20 kl. i Guldager 

 

Ansøgning for D og E stævner er d. 25/1-20 

 

Ansøgninger sendes til: Ddressurd9@gmail.com  

 

mailto:Ddressurd9@gmail.com

