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Så er der igen gået et år med masser af ridning og godt sammenhold. 

I gør det godt ude i klubberne, og I er gode til at holde på jeres medlemmer, i hvert fald bedre end 

DRF som helhed. Fra 2012 til 2017 har DRF haft et fald i medlemstallet på 19,2 %, hvorimod 

Distrikt 6 kun har haft et fald på 3,2 %. Men selvom vi er væsentlig bedre til at fastholde 

medlemstallet på Bornholm i forhold til DRF som helhed, så må vi stadig arbejde for at holde på 

vore medlemmer og samtidig prøve at trække nye til. 

DRF ser det naturligvis som et stort problem, at medlemstallet falder så meget. DRF arbejder 

derfor med forskellige strategispor for rekruttere nye medlemmer og fastholde de medlemmer de 

har.  

De fleste klubber ovre har elevskoler og for at fastholde elevskolerytterne, har et af DRFs tiltag 

været at lave en Elevskole Cup, hvilker ser ud til at have været en succes. Men da vi ikke har 

elevskoler på Bornholm i tilknytning til rideklubberne, så må vi kigge andre veje for at rekruttere 

og fastholde medlemmer.  

Jeg mener, at vi har fine tilbud til de rutinerede ryttere i form af stævner og beriderundervisning, 

men jeg mener også, der mangler noget for dem, der endnu ikke er helt klar til at deltage D- og C-

stævner. 

DRF har sat mere fokus på breddeaktiviteterne blandt andet ved at uddanne Breddekonsulenter, 

som klubber og distrikter kan kontakte. Breddeaktivitetsudvalget er blevet styrket og er blevet 

mere aktivt og kommer gerne rundt i landet og fortæller om mulige aktiviteter. 

Jeg mener, at  vi også her på Bornholm skal sætte mere fokus på breddeaktiviteter. Det kan både 

ske som egentlige breddestævner eller som enkelte breddeklasser i forbindelse med f.eks. et E- 

eller D-stævne.   

Vi har i distriktsbestyrelsen flere gange snakket om at breddearbejdet, men vi har ikke kunne finde 

personer, som vil bruge tid og kræfter på det. Skulle der sidde nogen ude i klubberne, som kunne 

tænke sig at lægge noget arbejde i breddeaktiviteter, så vil vi meget gerne høre fra Jer.  

Regnskab 

Distriktets regnskab for 2018 ser rimeligt ud, men der er et underskud, hvilket blandt andet 

skyldes køb af nye militaryforhindringer. 

Der er i 2018 købt nye terrænforhindringer for næsten 25.000 kr. Til dette indkøb er der modtaget 

15.000 kr i tilskud fra Sparekassen Bornholms Fond og det resterende beløb er blevet betalt med 

midler, som Militaryjuntaen over en årrække har samlet sammen. Juntaens penge har hele tiden 

indgået i distriktets regnskab, men aftalen har været, at de penge distriktet får ind på 

militarystævner, kan, efter aftale, benyttes til vedligehold og ny indkøb af terrænforhindringer.  

 

Med de tilskud distriktet giver til distriktsmesterskaber og officialsuddannelser, så vil distriktet 

fortsat være nødt til at budgettere med underskud. Distriktet har god likviditet nu, men på et 

tidspunkt bliver det måske nødvendigt at hæve klubbernes betaling til distriktet, finde sponsorer 

eller lave andre tiltag. 



Stævner 

Som noget nyt i stævnesæsonen 2018-19 forsøgte klubberne sig med kombistævner, dvs. C-

stævne med dressur den ene dag i weekenden og spring den anden. Det blev der generelt taget 

godt imod, men der er efterfølgende kommet lidt kritik af, at der var for få stævner. Derfor har 

klubberne i denne sæson sat flere kombistævner på planen.  

Det gælder om at finde balancen, hvor rytterne synes der er stævner nok og der samtidig er 

tilslutning nok til stævnerne. 

Ser man på antallet af starter ved stævnerne, så ligger det pt. nogenlunde stabilt, men er faldet i 

forhold til for nogle år siden. Der hvor vi mangler tilslutning, og har gjort et stykke tid, er i C-klasser 

i springning for heste. I dressur for hestene er klasserne også blevet lidt mindre de seneste år. Det 

samme ser vi i ponydressuren, hvorimod ponyspringning har rimelig pænt deltagerantal. 

Skal vi finde noget positivt, så er det i de helt lave ponydressurklasser, hvor vi i vinter har set 

overraskende mange deltagere. Det er bla. dem vi skal bygge videre på, så dem må gøre alt for at 

fasteholde i ridesporten. 

Igen i 2018 har en del bornholmske ryttere været til start udenøs og det med mange flotte 

resultater. Igen i 2018 var det military ponyrytterne, der løb med de store overskrifter. 

For blot at nævne enkelte, så gik guldet i DRFs mesterskab i military for kat. I til Astrid Skovgaard, 

sølv til Luna Richter og bronze til Siw Kaas. Total bornholmsk dominans! 

Til de Nordiske mesterskaber i ponymilitary blev det til guld til Astrid Skovgaard og Shadow og 

Danmark fik bronze i holdkonkurrencen med Astrid og Siw på holdet. 

Vore ponymilitaryryttere har i adskillige år klaret sig rigtig godt både nationalt og nordisk og de er 

et tydeligt eksempel på, hvordan dygtige ryttere kan hjælpe, inspirere og give nye ryttere troen på, 

at hvis man er seriøs og flittig, så kan man nå rigtig langt. Dette har også bevirket, at vi pt. har 3 

ponyryttere med på landsholdets A-trup. Flot! 

Ude på øen er de flotte resultater også blevet bemærket, for som bekendt blev Astrid Skovgaard 

hædret med Bornholms Tidendes Talentpris. Flot af Astrid og god reklame for ridesporten. 

Officials 

Det er hele tiden en balance, at have rette antal official til rådighed. På den ene side skal vi altid 

have officials nok til at få dækket vore stævner, og på den anden siden stiller DRF krav til f.eks. 

hvor mange ekvipager en dressurdommer skal dømme om året og hvor mange stævne 

springdommere og TD-ere skal virke ved.  

Distriktet har i 2018 været dækket fornuftigt ind med officials og når der har været afgang, har vi 

fundet nye emner i det omfang, vi har syntes passende. 

Gennem de senere år er det samlede antal af officials faldet lidt, men det er hovedsagelig fordi, at 

officials, som tidligere nævnt, skal være rimelig aktive for at opretholde deres rutine og DRFs krav. 

 

  



Kurser 

Der har ikke været afholdt licenskursus eller ryttermærkekurser i 2018. Der har ikke været 

efterspørgsel efter ryttermærkekurserne og licenskurserne er ikke længere noget krav for at få 

rytterlicens. I stedet for licenskurserne vil der på et tidspunkt komme noget E-learning, som man 

skal gennemgå i forbindelse med at man køber licens første gang. Hvornår det kommer, er endnu 

ikke fastlagt, men DRF har søgt efter studentermedhjælp med forstand på IT og E-learning, så 

noget sker der da. 

Afslutning 

Tak til pressen, som igen 2018 har været flinke til at dække ridesporten. Her tænker jeg især på 

TV2 Bornholms optakt til og direkte udsendelse fra Hubertusjagten og Bornholms Tidendes 

dækning af ponyrytternes flotte nationale og internationale militaryresultater.  

Tak til distriktsbestyrelsen, klubberne og officials for behageligt samarbejde og tak for det store 

frivillige arbejde I yder for ridesporten. 
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