Information til vores medlemmer

Vilhelmsborg, 15. april 2015

Dansk Rideforbund har ophævet associeringaftalen med Dansk Islandshesteforening
Dansk Islandshesteforening (DI) har modtaget en ophævelse af associeringsaftalen med Dansk
Ride Forbund (DRF)) - en aftale som blev indgået i 1988, og altså har været gældende i 27 år.
Ophævelsen er gældende fra den 1. juli 2015.
Dansk Ride Forbund begrunder ophævelsen med ”samarbejdsproblemer” i bred forstand og
uvilje fra DI’s side til at opsige sit medlemskab af den internationale TREC organisation FITE
for at levne pladsen til Dansk Ride Forbund. Det har været et ultimativt krav fra formand for
DRF Ulf Helgstrands side, at DRF skulle være det danske medlem i FITE, og FITE’s regler
tillader kun et medlem pr. land. DI har stillet to konstruktive forslag til en måde at samarbejde
på i forhold til TREC, men de er begge blevet afvist uden diskussion. DI har i flere år ønsket, at
DRF gjorde mere for at fremme ridningen i naturen og sætte fokus på TREC, adgang til
naturen og hesteturisme, men det har ikke haft den store interesse i DRF. Det var baggrunden
for, at DI har haft løbende kontakt til FITE og til sidst meldte sig ind i organisationen.
Samtidigt fik DI’s medlemmer ret til at deltage i FITE’s internationale stævner og
arrangementer. Som det danske medlem forpligtede DI sig til at være den danske
repræsentant for alle hesteracer.
På adskillige møder har DI opfordret DRF til at give samarbejdet et reelt indhold, hvor begge
parter havde nogle rettigheder og nogle pligter. Men det må konstateres, at det har været et
ulige samarbejde, hvor DI ofte har stået skuffede tilbage med langt færre tilskudskroner fra
tipsmidlerne stillet til rådighed, end forventet.
DRF har modtaget over 5,0 mio. kr. om året fra Danmarks Idrætsforbunds tipsmidler, og DI
kun 180.000 kr. på trods af, at DI har udgjort 14 % af de samlede antal medlemmer. DI har
krævet mere åbenhed i de økonomiske forhold og en mere fair fordeling, men er altså blevet
mødt med en ophævelse af associeringsaftalen.
Bestyrelsen udtrykker sin forundring over Dansk Ride Forbunds ophævelse af samarbejdet, og
beklager, at Dansk Ride Forbund har fundet, at en opdeling af de to største forbund for ridning
i Danmark var den bedste løsning. I praksis betyder ophævelsen imidlertid ikke ret meget, da
DI er et selvstændigt forbund med egne regler og vedtægter underlagt det internationale
forbund for den islandske hest FEIF.
Bestyrelsen har taget kontakt til Danmarks Idrætsforbund, og der er planlagt møde med dem
den 22. april for at drøfte de muligheder DI har. DI vil sikre, at vores klubber og medlemmer
også efter den 1. juli er dækket ind med en kollektiv forsikringsordning, og ellers ikke mærker
nogen forskel.
Er der spørgsmål til ovennævnte, så kan følgende personer kontaktes: Formand Mie Trolle,
mobil: 40292097, eller Næstformand John V. Hansen, mobil: 40901701
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