
Distrikt 1 bestyrelsesberetning 2020 

 

Et mærkeligt år. Et uhyggeligt år. Et år, som det er dejligt at kunne sige farvel til og håbe på nye 

tilstande – eller rettere nok nærmere back-to-normal tilstande. Næsten alle familier har været 

måttet leve med angsten for smitten og nogle også med sygdomsudbrud og dødsfald. Vi kan kun 

dele vores dybe medfølelse med de ramte og håbe på bedre tider for os alle. 

Zoom- og Teams møder er blevet en del af hverdagen hos mange af os, mange har i arbejdet 

hjemme i meget lang tid – og vi savner alle det sociale aspekt af arbejde, familie middage og fester 

og stævner.  

Næsten alle rideklubber er berørt både menneskeligt men så sandelig også økonomisk af 

nedlukningsperioderne og vi håber, at mange har kunnet få del i de midler, der har været stillet til 

rådighed for foreninger. DRFs administration har gjort et stort arbejde med at være velorienterede 

om de forskellige muligheder, så de har kunnet rådgive klubber i hele Danmark. 

Vi oplevede jo en oplukning af samfundet fra midt juni 2020 og helt hen til lige før jul. Og der blev 

givet gas med stævner! Det var fantastisk at opleve, hvordan klubber, ryttere, officials og de 

mange hjælpere samarbejdede på bedste måde om at få stævnerne til at køre med de 

restriktioner, der var betingelsen for åbningen. Og nu, hvor vi har fået foreløbig en lille åbning 

igen, vil jeg opfordre til at tage ”udfordringerne” med samme gode humør og hjælpe hinanden 

med at få tingene til at forløbe både smidigt og korrekt. 

Distriktsmesterskaber. Ja, Distrikt 1 er det distrikt i Danmark, der afholder flest 

distriktsmesterskaber og vi kom næsten i mål selv i 2020. 3 mesterskaber stod til at blive afholdt i 

december, blot en uge efter anden nedlukning. Men lukke ned for de 3 mesterskaber, det måtte vi 

og vi vil gerne takke Albertslund Rideklub og Gitte, der var så frisk at prøve at få de sidste 

mesterskaber på plads! Nu har vi fået en lille åbning i marts 2021 og en anden af vores meget 

aktive klubber, Ishøj Sportsrideklub, har været friske og lynafholder de 3 2020-mesterskaber: Para, 

Hold spring for heste og hold spring for ponyer.  

Ligesom hverdagskontakten har manglet for de fleste af os både privat og arbejdsmæssigt, så har 

klub- og distriktsarbejdet også været berørt af nedlukningens konsekvenser. Rideforbundets 

repræsentantskabsmøde 2020 blev aflyst og kun de nødvendige afstemninger blev holdt via 

online-møde. Repræsentantskabsmødet 2021 bliver også et online-møde men med mange flere 

punkter på dagsordenen, så det kommer til at ligne et normalt repræsentantskabsmøde i langt 

højere grad. Der er også 4 kandidater til 3 poster + 1 suppleant post i DRFs bestyrelse, så vi vil 

invitere alle, der lyst, til at møde kandidaterne enten i slutningen af marts eller i begyndelsen af 

april, så der bliver lejlighed til at stille spørgsmål og finde ud af, hvem det er, der gerne vil 

repræsentere Jer klubber. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det netop er klubberne, der er 

rideforbundets medlemmer og dermed Jer, der skal bestemme! 

 



Vi har ved årsskiftet sagt farvel til en disciplin i Dansk Ride Forbund – nemlig TREC, som står mit og 

en del af Distrikt 1’s klubber nært. Men TREC består, nu som selvstændig sportsgren, der drives af 

foreningen TREC Danmark. Og der er aktivitet og masser af spændende ting på programmet, med 

stor indsats og engagement fra mange frivillige TRECambassadører. For at imødegå et evt. 

medlemsfald hos de af vores klubber, der har været meget aktive mht TREC, har vi besluttet at 

fortsætte ranglisterne i TREC her i Distrikt 1 – man skal jo være medlem af en Distrikt 1 klub for at 

få resultater registreret på D1’s ranglister. 

Distrikt 1 har gennem mange år samarbejdet med vores nabodistrikter 2-3-4-5 om 

stævnekoordinering og Sjællandsmesterskaberne. Desværre valgte Distrikt 2 at trække sig fra 

samarbejdet i november 2020 og D2’s stævner er derfor ikke med i koordineringen for perioden 

1/4-2021 – 30/9-2021. Vi har kontakt og skal snart mødes (online) for at prøve at se, om ikke vi 

kan få samarbejdet i gang igen.  

Lars Bruun, der har været suppleant i vores bestyrelse i det sidste år, har fået så meget at se til 

som naturrepræsentant for DRF, at han desværre må opgive suppleantposten. Men hans gode råd 

til rytterlaug og klubber, der har brug for sparring mht adgang til naturen og meget mere vil man 

stadig kunne få. Fremover dog ”kun” gennem rideforbundet og ikke i distriktet. En stor tak til Lars 

for input til bestyrelsen og et enormt engagement for rytternes adgang til naturen i hele Danmark. 

I 2020 indstiftede vi i Distrikt 1 både en pris for årets frivillige, der gik til Britha Skov Jensen – og en 

klubpris, som for første gang bliver uddelt i år. Så jeg vil gerne takke af for nu og høre om der er 

spørgsmål. Derefter vil jeg give ordet til Henrik, som står for uddelingen af året 2 priser, 

frivilligprisen og årets klub i Distrikt 1. 


