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Corona spøger stadig……

• Tilladelse til flere tilskuere (superliga-princippet)
• Særstatus til idrætten ift. forsamlingsforbuddet 

(hæves til 200)
• Forlængelse af økonomiske hjælpepakker
 Herunder oprettelse af en ny ‘nettotabs-pakke’

• Ridehaller betragtes som en ‘udendørsfacilitet’

24. august 2020
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DRF’s strategiske pejlemærker 
for 2030

Rideklubben
Veldrevne klubber med 
fokus på drift, 
uddannelse  og udvikling

Hestevelfærden

DRF tager ansvar 
og sætter 
dagsorden

Ridesporten

En attraktiv 
stævne- og 
aktivitetsstruktur 
for alle, på alle 
niveauer

Elevskolen

Sikrer rytternes 
grunduddannelse, 
og skaber 
forudsætninger for 
heste som livsstil

24. august 2020
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Hestevelfærden

DRF tager 
ansvar og 
sætter 
dagsorden

• Analyse – hvor er vi ikke gode nok?
• Forebyggelse, men også kontrol
• Fokus på information, videndeling, gode 

vaner og rutiner, kompetenceudvikling 
(ryttere, forældre, trænere, officials 
mv.)

• Faglige input der bygger på data og 
forskning

• Opmærksom på vores stævnestruktur
• Tilpasning af Fælles Bestemmelser

24. august 2020
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Ridesporten

En attraktiv 
stævne- og 
aktivitetsstruk
tur for alle, på 
alle niveauer

• Klubberne er ‘omdrejningspunktet’
• Udvikling og implementering af nye 

aktiviteter (bredde cup’en, kæpheste 
cup’en, ‘forældre/barn ridning’, 
voksenmotionister mv.)

• Tilpasset stævnestruktur (niveauer og 
kategoriseringer), sikre attraktive 
stævner på C- og B-niveau, sikre en 
endnu stærkere talentudvikling

• Sikre en god og effektiv koordinering af 
terminer

24. august 2020
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Voksenmotionister

• Stort potentiale
 Ca. 40.000 ryttere uden medlemskab
 Ca. 50.000-60.000 ‘tidligere’ ryttere som måske kan 

‘gen-rekrutteres’

• Udbud af aktiviteter som ikke kræver medlemskab – organiseret 
af klubben – udbudt til ‘ryttere’ i lokalsamfundet
 Øget aktivitetsniveau       øget omsætning
 Giver måske motivation til medlemskab
 Mulighed for rekruttering af frivillige 

• DRF skal være interessant og relevant for ‘alle’ ryttere – vi vil 
rigtig gerne have flere medlemmer – og vejen dertil kræver nye 
tanker, metoder og koncepter

24. august 2020
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Nyt projekt med støtte fra DIF 
(Genstartere) 

Formål:
 DRF ønsker, i samarbejde med klubberne, at udbyde nyudviklede aktiviteter og 

koncepter, med henblik på at aktivere/genaktivere og rekruttere voksne i 
aldersgruppen 40+ år.

Primær problemstilling:
 Hvordan kan vi gøre overgangen fra ”jeg har lyst til at begynde at ride”, til ”jeg 

begynder ar ride”, nemmere?

  Gennem udvikling af aktiviteter og koncepter

Projektet indtil nu:
 Definition af potentiale (fremgang af voksne 40+ uden aktiv indsats fra DRF)

 Indsamling af viden

 Udvikling af ideer

  test

24. august 2020
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Elevskolen

Sikrer 
rytternes 
grunduddannel
se, og skaber 
forudsætninger 
for heste som 
livsstil

• ‘DRF’s niveau- og modulopdelte 
undervisningskoncept’

• Nye digitaliserede ryttermærker (gratis 
og tilgængelig online)

• Fokus på kompetenceudvikling – både 
ridemæssigt, pædagogisk og didaktisk 
(hjælpetrænere, instruktører og 
undervisere)

• Videreudvikling af elevskole cup’en
(niveauopdeling, regionale og nationale 
finaler)

24. august 2020
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Rideklubben

Veldrevne 
klubber med 
fokus på drift, 
uddannelse  
og udvikling

• DRF’s certificeringsordning vol. 2
• Samarbejde med Zakobo – klubadmin. 

System specifikt udviklet til rideklubben
• Riders1st – ‘trivselsundersøgelse’ 

blandt medlemmerne, tilbagemelding 
fra stævnedeltagere

• Deling af viden, erfaringer og inspiration 
imellem klubberne

• Samarbejde med Dansk Erhverv
• Digitaliseret ‘klubmappe’

24. august 2020
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Hvordan vil vi så opnå det?

• Servicefunktionen til klubber
 Herunder ny hjemmeside pr. 1. oktober 2020

• DRF som en aktiv samarbejdspartner for klubberne
• Vi vil gerne komme tættere på klubberne - opsøgende og 

udviklingsorienteret ‘konsulenttjeneste’
 2,5 nye konsulenter med fokus på elevskolerne og klubdrift og 

–certificeringer
• ‘I er eksperterne’ – vi kommer med værktøjer og ressourcer
• Fokus på ‘fastholdelse’ mere end ‘rekruttering’
• Gøre stævne- og medlemsdata let tilgængelig
• Rideklubben som en ‘aktiv forening for lokalsamfundet’
• Prioriteret indsats med fokus på ‘ridesportens adgang til naturen’
• Højere prioritering af ‘bredden’ i ridesporten – men ikke på 

bekostning af eliten

24. august 2020
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Spørgsmål, kommentarer, input 
– hvad er status i klubberne?
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