
Formandens beretning 2014 for året 2013 

Uddelt pokaler og erindringspokaler til Ranglistevinderne. Lykønske Lenette 

 

Masterskaberne: 

Spring for hold for hest og pony: 22 - 23. juni 2013 i NOR 

Spring individuelt for hest og pony: 27 - 28. juli 2013 i NFRK 

Dressur for hold for hest og pony: 10 - 11. august 2013 i BELS 

Dressur individuelt for hest og pony: 7 - 8. septebmer 2013 i FRKS 

Hvem vandt ??? 

 

Ingen nye klubber og ingen vi måtte sige farvel til. 

Dog har vi lige inden årsmødet fået en ny klub, Viemose Rideklub, som kort præsenterer sig under ev t. 

Velkommen. 

 

Vi er nu 23 klubber i Distrikt 5. Antallet af medlemmer er  2317 

 

Jeg tror, det der har været talt mest om i 2013 er berideruddannelsen og TD’erne. 

Berideruddannelsen: Skal tilknyttes erhvervsuddannelserne. 4-årig skoleforløb. Eller 2 år på skole og 4 år 

som beriderelev i DRF regi. Nu skal DRF have forhandlet færdig med erhvervsskolerne. Mere info på rep-

mødet. 

TD’erne: Først om de skulle have deres eget udvalg. Er nu lagt ind under spring- og dressurudvalgene. 

De skal rustes bedre til opgaverne på stævnepladserne, uddannes bedre, der skal være bedre kontakt 

mellem TD’erne og DRF vha. møder og kontakt personer i DRF. 

 

Så skal vi have udannet stildommere, så der kan springes pænt. 

TREC er blevet mere og mere etableret igennem året. 

 

Eva valgte at søge nye græsgange. Har aftalt med hende, at jeg sender et gavekort til hende med tak for 

hendes indsats.  

Måske er vi så heldige, at der er nye kræfter på vej. Cathrine fra NSPR vil gerne lægge nogle kræfter i 

bredden. Hun siger et par under pkt. bredde. 

 

Rep.møde d. 27. april. 

Nu får klubberne mulighed for at møde kandidaterne til DRF-bestyrelsen på møde afholdt af D1 i Holte 

Rideklub 

Tirsdag den 1. april 2014 kl 19 i cafeteriet på Holte Rideklub. Vi sørger hurtigst muligt for et link til 

tilmelding på D1s hjemmeside – også for klubber i D2, D3, D4 og D5 – og håber at se rigtigt mange af jer til 

mødet. Og endnu engang: Repræsentantskabsmøder er klubbernes mulighed for at på virke DRFs fremtidige 

beslutninger ved at stemme på de kandidater, der passer til jeres klubs ønsker – så husk at sende en 

repræsentant til Korsør søndag den 27. april 2014! 

 

v/Lisbet Tetsche 

Pkt på dagsordenen: 



 

Info fra DRF  
 

Nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med frivillighedsstrategi. En opgave DIF forlanger af alle deres 

specialafdelinger. 

Nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde med kompetencefordelingen i driftsorganisationen. Så nu er 

DRF-bestyrelsen besluttet at igangsætte et organisationsprojekt i to trin – et LEAN-projekt i 

administrationen og udviklingen af en ny strategi. 

Strategi 2020 

Bestyrelsen ønsker at gennemføre en proces, der involverer forbundets medlemsklubber, distrikter, udvalg og 
administration, så vi kommer helt ud i krogene af forbundet og får fælles fodslag fra forbundet om indholdet i den 
fremtidige strategi. Det er væsentligt, at strategien finder støtte hele vejen rundt i organisationen, så Dansk Ride 
Forbund er fælles om at definere og arbejde for gennemførelse af strategien. 
Vi håber distrikterne vil være en aktiv deltager i strategiprocessen. Vi er ved at udarbejde analysematerialet og 
spørgeskemaundersøgelsen som vi forventer at sende ud i løbet af april/maj måned. Strategiseminar forventes at blive 
afholdt i oktober måned. Det hele bliver præsenteret på Rep.mødet 2015 
Det er jo i bund og grund, derfor vi er her – for at gavne klubberne og ridesporten. UH 
Mail + link kommer på hjemmesiden. 
 
Vi har brug for mere viden om stævneheste og –ponyer. 
Ridesport og udstyr hører uløseligt sammen, men hvordan påvirker det forskellige udstyr vores heste og 
ponyer? Det ønsker vi at blive klogere på, og derfor sætter Dansk Ride Forbund et toårigt forskningsprojekt 
om udstyrspåvirkning i gang. 
I 2014/15 vil stævner rundt om i landet få besøg af specielt uddannet TD’ere, der indsamler data til 
forskningsprojektet. 
 
 
 
 
 

 

 

 


