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Referat fra Distriktsbreddedag 4. oktober 2014 
 

1. Velkomst v/Dorte Nørskov:  

Præsentation af administrationen, Breddeaktivitetsudvalget og deltagere.  

 

DN, bød velkommen og startede med at orientere hvorfor evalueringsdagen med distrikterne ikke bliver afholdt 

længere. Der er for lidt kvalitet i mødet og så er det spild af tid, at der sidder 30 mennesker og rette kommaer i 

reglementet samt propositionerne. Der er derfor besluttet at mødes en gang årligt til et heldagsmøde med en 

fyldig dagsorden som distrikterne får noget ud af. 

 

Alle præsenterede sig og fortalte kort hvor de kommer fra og hvad deres funktion i distriktet er.  

Distriktsbreddeudvalgslisten blev gennemgået. Alle sender rettelser til MV.  

 

2. Kvalifikationskrav v/Dorte Nørskov: 

DN, gennemgik kvalifikationskravene og oplyste de nye ændringer og tiltag. 

 

D1: (Bettina Lynnerup) I kvadrille og pas de deux skal der rettes, at det er C-klasser ved C stævner 

(sværhedsgrad defineres)(rettelse til reglementet). 

D2: (Susanne Petersen) Alle distrikter skal holde sig til reglerne og ikke give dispensationer. 

DN, Orienterede at det er hele Breddeaktivitetsudvalget som tager de endelige beslutninger om 

startberettigelse m.m. 

Distrikterne er bange for at alle deres deltagere ender med at starte i ponygames afd. B efter ændring af 

kravene. 

D2: (Sara Petersen) Der er rettelse til Ponygames afd. A, den skal være åben for heste. 

D2: (Sara Petersen) Mener at legene i ponygames skal rettes til i henhold til startberettigelses kravene.  

Dorthe Rahbek og Susan Jacobsen kigger på det og giver Breddeaktivitetsudvalget besked, hvis der skal ske 

ændringer. Administrationen giver distrikterne besked hvis der skulle forekomme ændringer. 

D1: (Bettina Lynnerup og Brigitte Kronborg) Der er rettelse til Stilstafetspring afd. A  

D1: (Brigitte Kronborg) Ændringsforslag til Stafetspring, hvorfor ændres den ikke til en holdspringning? 

DN, der er ændring i bedømmelsesskemaet til stilstafetspringningen og det kan findes på hjemmesiden  

Der var forslag om at åbne op for Team cup dressur – evt. åbne op for C-ryttere. DN og 

Breddeaktivitetsudvalget tager det til efterretning.  

D10: (Dorte Rahbek) Forslag til Team Cup dresser, hvorfor ikke lave en afd. B. 

D12: (Eva Iversholt), Forslag til Team Cup dressur, kan det være muligt at sætte antallet ned til 3 i stedet for 4 

ekvipager? 

 

3. Hvad sker der med TREC v/Dorte Nørskov?: 

DN, orienterede om hvad der pt. sker omkring TREC i henhold til, at Dansk Islandshesteforening har startet det 

op og er blevet medlem af F.I.T.E. 

Dansk Ride Forbund kan ikke blive medlem af F.I.T.E., da der kun kan være en nation som medlem. 

Jens-Erik Majlund, Anja Heinsen, Ulf Helgstrand, Tina Foldager og Birgitte Kronborg har møde vedr. TREC’s 

fremtid i uge 41. 

Skal man være medlem af Dansk Islandshesteforening for at kunne starte internationale TREC stævner??  
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4. Hvorfor Landsfinaler v/Dorte Nørskov?: 

DN, oplyste hvorfor der afholdes Landsfinaler.  

Se power point. 

D3: (Steffen Jensen) Heppekor skal være mere synlige. 

D10: (Dorte Rahbek) Kan man rykke Ponygames banerne lidt tilbage på banen, således der er plads til 

heppekorene kan give den gas. 

D2: (Jette Jønsson) Synes der er for lidt ridning for deltagerne. Kan man evt. ride 2 heat i ponygames om 

lørdagen? 

D2: (Sara Petersen) Længere tidsplan for lørdagen og evt. en pause midt på dagen.  

 

Hvorfor bliver Landsfinalerne ikke rykket til Sjælland? Tilbud om andet afholdelsessted modtages gerne i Dansk 

Ride Forbund. DN og MV, tager fat i Anja Heinsen og høre om de ”gamle” indkommende forslag til andet 

afholdelsessted.  

 

Der er fortaget dato ændring for indberetning af kvalifikationsstævner til administrationen. Den nye dato fremgår 

af propositioner som ligger på hjemmesiden. 

 

D1: (Brigitte Kronborg) Oplyste at distrikt 1-5 afholder TREC kvalifikationer sammen. 

 

5. Breddearrangementer m.m. i klubben v/Elisabeth Bay Jensen: 

EB, orienterede om hvordan man kan afholde breddearrangementer i klubben og kvalifikationer til Landsfinaler. 

Se vedlagte bilag. 

 

Der er stor interesse for tilmelding til breddestævner på DRF Go. Men skal også stadig være muligt at tilmelde 

sig pr. mail. 

 

Alle er velkomne til at indsende breddearrangementer, forslag m.m. til MV.  

MV, opretter en underside på www.rideforbund.dk hvor det kommer til at ligge.  

 

6. Distriktskvalifikations koordinering: 

Alle distrikter har sat labels på landkortet. Dette bliver annoncerede på facebook samt hjemmesiden. 

Alle distrikter skal koordinere hvad der bliver afholdt af aktiviteter. 

Sted og datoer for kvalifikationerne behøver nødvendigvis ikke være i propositionerne. 

Det er en god idé at koordinere breddestævner med D-stævner i distriktet. Stilstafetspring, Kvadrille og Pas de 

deux kan sagtens afholdes til et D-stævnerne. 

  

7. Den gode historie v/Distrikt 2:  

Susanne Petersen fremlagde den gode historie om hvordan de får flere deltagere m.m. til deres 

breddestævner og hvor holdånd og sammenhold til vægtet meget højt..  

De laver ponygames stævner for par. Det styrker motivationen og fastholdelsen af ponygames i 

distriktet. 

De har uddelegering alle breddeaktiviteter i distriktsbreddeudvalget (aktivitetsansvarlige), så de hver 

især sætter sig ind i regler, afholdelse m.m. 

Der bliver sendt invitationer ud til alle klubber i distriktet, med henblik af afholdelse af breddestævner, 

kurser m.m. 

http://www.rideforbund.dk/
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Pas de deux, Kvadrille og Stilstafetspring bliver afholdt til alm. D-stævner 

(klubstævner). 

Distriktet betaler for rosetter/præmier, giver tilskud til TREC og betaler for alle udgifter til ponygames.  

Hvis eventuelle konflikter opstår udvalget/deltagere/klubberne i mellem får de hurtigt problemerne løs 

og det er meget vigtigt at få forventningsafstemt i mellem alle parter.  

De klubber som afholder breddestævner for fortrinsret ved stævneplanlægningen i distriktet. 

 

8. Den gode historie v/Heidi Dolin (Sundeved Rideklub):  

De gør meget brug af hinanden i klubben, både dem som rider på landsplan og breddeniveau. 

Sundeved Rideklub tilbyder alt lige fra D-stævner op til B-stævner. 

Hver torsdag har klubben kvadrille undervisning hvor alle er top arrangeret og sætter stor pris på 

fællesskabet. 

Bestyrelsen, undervisere og forældre lytter meget til hinanden og hinandens idéer og det skaber 

ildsjæle. 

De inddrager meget klubbens underviserer og andre frivillige i klubben og prikker ofte til nye personer. 

Sundeved Rideklub giver tilskud til ryttere og deltagere, som skal ud og deltage i stævner og 

arrangementer i klubbens navn. 

Der er god dialog mellem klubbens bestyrelse og klubbens medlemmer og undervisere. 

 

9. Den gode historie v/Charlotte Madsen (Breddeaktivitetsudvalget):  

Charlotte fungerer også som klubkonsulent i distrikt 12. Her rådgiver hun om klubdrift og 

breddeaktiviteter.  

Hendes erfaringer viser at det er bedst at møde klubberne personligt og fortælle dem om 

breddeaktiviteter. 

Hun anbefaler at tage fat i forældrene og byde dem ordenligt velkommen i klubben og tilbyde dem 

”ansvar” (de må meget gerne komme med nye tiltag) i forbindelse med opgaver, stævner, 

arrangementer m.m. 

Det er en god idé at have en kontaktperson til klubben og følg op på om de vil i gang med 

breddeaktiviteter. 

Det er en god idé for et distrikt såvel også en rideklub at lave et årshjul omkring aktiviteterne, stævner, 

m.m. 

 

Kommentarer til Charlotte Madsen: 

Jette Jønsson: Det er meget vigtigt at underviseren i klubben brænder for breddeaktiviteter og få det 

integreret i den daglige rideskole undervisning. 

Henrik Midtgaard: Orienterede at de fleste kommuner gerne giver penge til nye tiltag i klubben.  

Sara Petersen: Klubber som gerne vil i gang med breddeaktiviteter, kan kontakte klubber hvor der er 

velfungerende aktiviteter og de kan evt. sammen lave et undervisningsforløb i klubben (evt. mod lidt 

betaling til ekstern underviser) 

Bettina Langhoff: Råd til at få gode hjælpere i klubben: Klubben afholder pizzaaften, Hyggedage og 

giver bluser med navn og logo på. 
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10. Den gode historie v/Bettina Langhoff (Underviser i No Rideklub):  

De har integreret meget leg herunder ponygames i den daglige rideskole 

undervisningen. 

De sørger altid for at udfordre alle elever både i naturen og på banen. 

Rygterne spredes om deres gode arrangeret rideskoleundervisning til andre og derfor har de fået 

mange nye elevryttere og medlemmer. 

Bettina noterer holder sig løbende opdateret, ved at notere ned i en bog om hvilke hold der rider hvad 

og hvad de har redet hvad og hvor langt de hver især er noget. 

Bettina bruger ofte fangeleg i sin undervisning, for det flytter elevernes fokus for evt. at være utryg. 

I No Rideklub har det gjort at rideskoleholdene får de bedste ridetider, det er meget vigtigt for at kunne 

fastholde medlemmerne. 

 

11. Tilmelding til Landsfinalerne:  

Skal det gå via distriktet eller skal klubben selv gøre det? 

Klubberne tilmelder sig direkte til Dansk Ride Forbund. 

Distriktsbreddeudvalget sender en samlet oversigt over, hvilke klubber der har vundet og har 

kvalificerede sig.  

MV udformer en oversigt/liste og sender til alle distrikter, hvorpå de udfylder hvilke hold/klub der har 

kvalificerede sig til Landsfinalerne og hvem der har deltaget i kvalifikationsrunderne i distriktet. 

 

12. Fremadrettet: 

Se power point. 

Hvad kan I tilbyde klubberne? 

Hvad administrationen tilbyder distrikterne? Breddeudvalgene får tilsendt en standard power point om 

breddeaktiviteter af DN til præsentation til møder. 

Hjælpere til landsfinalerne? 

 

13. Drejebog til distriktsbreddeudvalgene:  

Se bilag. 

 

14. Distriktskurser:  

Dansk Ride Forbund afholder aftenkurser i breddeaktiviteter i forskellige klubber hele efteråret 2014. Men 

mangler nogle flere steder.  

Forslag til afholdes af kurser:  

- Bramming Rideklub i distrikt 9  

- Møllebakkens Rideklub distrikt 4  

- Distrikt 1 og 3 finder kursus sted til DN 

- Distrikt 7 og 14 bliver kontaktet af DN for sted og dato 
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15. Kursus behov:  

Uddannelsesdage i TREC – foråret 2015 

Aftenskurser i Ponygames v/Dorthe Rahbek: 

- Mårum Rideklub v/Jette Jønsson (vil gerne ligge sted til) 

- 2 steder i Jylland er fundet 

Inspiration til ponygames udstyr, undervisere m.m. 

 

16. Netværk distrikterne imellem:  

De Forenede Gård Klubber som deltog fra første gang, vil tage kontakt til distrikt 9’s formand og have 

breddeaktiviteter med som et punkt på dagsordenen til næste distriktsrådsmøde. 

De vil melde sig ind i Distriktsbreddeudvalget i distriktet 9 og vil bede om hjælp samt sparring fra distrikt 8 og 

distrikt 10. 

 

Vi opfordrer ALLE distrikter til at gøre brug af hinanden og administrationen. 

 

Distrikt 1-5 har allerede lavet et godt samarbejde  

Distrikt 8,9 og 10 har også et godt samarbejde.  

 

17. Evaluering 

Der blev efterspurgt videoklip på hjemmesiden under alle aktiviteter. MV kigger på det og giver en 

melding hvis det kan lade sig gøre.  

 

Alle distriktsbreddeudvalg opfordres til at komme og hjælpe til under Landsfinalerne.  

 

D9 skal snart ud og præsentere TREC til jagt og distance klubber. 

 

 

Stor tak til alle deltagere for jeres store engagement og gode ideer gennem hele dagen. Det var en 

fornøjelse at være sammen med jer alle. 

 

Mange hilsner fra  

Dorte Nørskov og Maibritt Viffeldt 


