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Foreningen
• Medlemstallet er i fremgang – men vi kan

gøre det endnu bedre

• Hvorfor medlemsskab – brugerundersøgelse
af medlemmer og ikke medlemmer

• Hvad vil folk have?

• Strukturdebatten

-Forening eller forbund/ kombination
-Bestyrelsesstrukturen

• Fokus på frivillighed



Kommunikation
og åbenhed
• DI skal stå for fakta og viden

• Kommunikere åbent om hvad der sker i foreningen - gennem
nyhedbreve som vi håber bliver læst vidt og bredt

• On line tølt – først og fremmest en vidensbank

• Debat forum for medlemmer på on line tølt

• Vi skal I bedre debat med vores medlemmer og klubberne gennem
flere virtuelle møder med klubber og om emner

• Vi skal være mere tilstede på de sociale medier om hvad der sker I DI 
og klubberne



Uddannelse – ridning
og viden om vores hest
• Ryttermærker

• On-line uddannelse – klubberne eller alene – men jo 
sjovere at breuge I fællesskab

• Uddannelse af instruktører – samarbejde med Wången
om  FEIF  højniveau

• Dommeruddannelser

• Avleruddannelser



Avlskomiteen

• CEM retningslinjer for 2022

• Kåringer 2022 – bl.a. guidelines

• Virtuelle møder: Emner??

• Interne uddannelse: 
Kåringsofficial-uddannelse

• Ekstern uddannelse: Avler-kurser



Naturkomiteen
og Ridespor.dk

• N og B: Danmarks naturstier

• N og B: Udvalget under Friluftsrådet: 
Arealer, natur og miljø

• N og B: Virtuelle møder: Emner??

• Ridespor.dk: Udvalget under  
Friluftsrådet: Adgangspolitisk udvalg

• Ridespor.dk: Kontakt og rådgivning til 
rytterne hvor der hegnes

• Ridespor.dk: 



Sportskomiteen

• Elitearbejde: Landsholdsledelsen fremadrettet

• Udtagelsesudvalget: Hvem skal sidde der?

• Stævnestruktur: revision af stævnestrukturen

• Para-ryttere:  Opstart

• ”Sports-sekretær” på Sekretariatet



Klubkomiteen

• Juniorarbejde

• Ny event på Hedeland

• Kommunikation med klubberne



Sekretariat og stambogskontor 2021-22
• Medarbejdere; Sekretariat:

• Helle Mogensen 37 timer/uge
• Helle Hansen ca. 10 timer/uge
• Tove Urup Madsen 30 timer/uge  - Ridespor.dk
• Kristina Christensen 25 timer/uge - Kommunikation
• Pernille Engsig 25 timer/uge - Kommunikation, ekstern
• Anne Soelberg 10-20 timer/uge- Uddannelse

• Medarbejdere; Stambogskontoret:
• Terry Christensen 15 timer/uge
• Karina Hjorth 30 timer/uge
• Helle Hansen 15 timer/uge
• Maiken Schjødt ca. 10 timer/uge

• Ledelse: 
• Kristiane Klindt 37 timer/uge



Prisen på hestepas til et føl



Hedeland
Investeringer som DI er forpligtiget til
at hjælpe med til at gennemføre:
• Nedrivning af ringborgen – 250.000

• Nedrivning af gamle stalde – 50.000

• Opbevaringsmuligheder for 
stævneudstyr mv. der nu opbevares
i ringborgen

• Derudover har DI tidligere lovet
Hedelandklubberne en ny
stævnevogn – det må vi se at få
plads til I den nuværende
økonomiske situation. Ca. 100.000



Forslag til kontingent

• Kontingenter fortsætter uændret
undtagen medlemskontingent for 
unge mellem 18 og 25. 

• Sponsor- strategi

Nuværende Forslag

Hovedmedlem på 26 år eller derover 620 kr 620 kr

Hovedmedlem på 18 og til og med 25 år 620 kr 420 kr

Hovedmedlem på 17 og derunder 310 kr 310 kr

Ekstramedlem på 18 og derover 345 kr 345 kr

Ekstramedlem på 17 og derunder 200 kr 200 kr



Budget prioriteringer for 2021/2022
Uddannelse inkl løn 350.000

Avlskursus, Sportsdommerudd., 3 stk E-learning færdig 

Hedeland 350.000
Vogn, Nedrivning af ringborg 

Hjemmeside 200.000
Ny hjemmeside

Online Tölt - videre udvikling 250.000

Junior Unge 50.000

Landstræner/landshold 30.000


