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ER DET NU OGSÅ 
SÅ DÅRLIGT,  

SOM VI TROR?
Faldende medlemstal i Dansk Ride Forbund, halverede føltal, 

mangel på heste og ponyer, stigende priserne, flere stævner aflyses… 
Dansk hestesport er inde i en negativ spiral. Men hvor galt står det 

egentlig til? Det sætter vi fokus på i dette og kommende temaer!

Tekst: Britt Carlsen

TEMA  |  DØDSSPIRAL: ER RIDESPORTEN FOR DYR TIL AT OVERLEVE?
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D et er absolut ikke blevet billigere at være ryt-
ter eller drive rideskole/stutteri, og omvendt 
må mange rideklubber og stutterier se i øjne-
ne, at indtægterne ikke står mål med udgifter-

ne. Der er ingen tvivl om, at den økonomiske krise i 2008 ram-
te hestesporten på flere områder, og også et urimeligt lovtryk 
fra især Hesteloven har haft sin negative effekt på branchen. 
 
Omvendt er branchen heldigvis også i vækst igen på flere 
parametre. Eksempelvis kan vi glæde os over, at vi efter et 
uhyggeligt fald i antallet af føl, heldigvis har set en stigning 
siden 2016, så antallet af heste i landet nu er knap 190.000. 
Det er omkring 10.000 mindre, end da antallet var på sit hø-
jeste tilbage i 2008, men har vi de rigtige heste og priser til at 
møde behovet? Det kan du læse mere om i artiklen: Hvor er 
hestene blevet af?

Skolereform og voksne tilbage i klubberne
Efter skolereformens indtog i 2014, hvor eleverne fik en læn-
gere skoledag, viste en meningsmåling, at børn droppede 
idrætsaktiviteter, herunder ridning, simpelthen fordi de ikke 
kunne nå det længere. 
Dansk Ride Forbunds medlemstal for børn under 18 år, der 
peakede i 2008 med 44.969 medlemmer, er faldet til 33.551 
i 2020. I 2008 toppede Dansk Ride Forbunds samlede med-
lemstal med 78.000 mod godt 63.000 i 2020.

Dansk Ride Forbunds direktør Morten Schram Rodtwitt er-
kender det betydelige fald i antallet af medlemmer over det 
seneste årti. 
”Man skal dog tage medlemstallene med et gran salt i forhold 
til en sammenligning med de seneste tal fra 2020. Vi har set 
en stagnation i faldet i 2019, men så kom corona,” uddyber 
han. 
På positivsiden er antallet af medlemmer over 40 år steget 
med ca. 12.000 i den samme periode, hvor antallet af de yng-
ste medlemmer er faldet. Stigningen er en konsekvens af, at 
tidligere ryttere vender tilbage til ridesporten, når deres børn 
er blevet ældre, og de er mere velfunderede rent økonomisk. 
Sammen med DIF igangsatte Dansk Ride Forbund i 2020 et 
treårigt projekt, der skal give landets rideklubber inspiration 
til aktiviteter for voksne.

Bekymring for fremtiden
Flere af de personer, herunder beridere og daglige ledere i ri-
deklubber, vi har talt med i forbindelse med dette tema, peger 
på, at der bør sættes fokus på nedgangen i medlemstallene og 
aflyste stævner samt de udfordringer, som flere klubber møder 
i driften. Udfordringer som rideforbundet har fokus på i dets 
fire centrale strategiske indsatsområder frem mod 2030:
• Hestevelfærd – DRF tager ansvar og sætter dagsor-
denen
• Ridesporten – en attraktiv stævne- og aktivitetsstruk-

tur for alle på alle niveauer
• Elevskolen – sikrer rytternes grunduddannelse og 
skaber forudsætninger for heste som livsstil
• Rideklubben – veldrevne rideklubber med fokus på 
drift, uddannelse og udvikling

Og det er præcist disse fire emner, som de trænere/daglige lede-
re, vi har talt med, peger på som helt afgørende indsatsområder.  
 
“Vi er klar til at hjælpe“
Rideforbundets sekretariat er mere end parat til at hjælpe de 
klubber, som måtte ønske det, understreger Morten Schram 
Rodtwitt, men han erkender, at forbundet kunne blive bedre 
til at oplyse klubberne om den hjælp, der er at hente. 
”Vi er meget opmærksomme på ikke at indoktrinere og træk-
ke noget ned over hovedet på nogen, før de er klar til det. Vi 
prøver dog at motivere klubberne, og så faciliterer vi en un-
derstøttende indsats til de klubber, som gerne vil være med.”

Vi kan ikke sidde og vente, så dør vi!
“Vi har en ret selvkørende og velfungerende klub, men allige-
vel løb vi ind i nogle udfordringer med at hverve medlemmer 
til bestyrelsen. Vi fik stor hjælp fra forbundet i den sag og pro-
fessionel dirigent til hjælp med afviklingen af generalforsam-
lingen,” indleder Karin Sørensen fra Harridslev Rideklub, en 
klub med ca. 145 medlemmer hvoraf de 60-65 er i elevskolen. 
”Vi er nødt til at holde gang i elevskolen, så vi skal oppriorite-
re det, for det er her, fødekæden starter – her man bliver fasci-
neret af hesten. Der sker, fordi man kender nogen, der rider, 
eller har været til et arrangement. Og her har rideforbundets 
konsulenter været gode til at hjælpe os med aktiviteter, som 
synliggør rideklubben,” fortæller Karin Sørensen.

I de følgende artikler ser vi nærmere på nogle af de spørgs-
mål og problematikker, som ryttere, trænere, daglige ledere 
og klubber står overfor. 
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