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Dansk Western Forening
Dansk Western Forening er en landsdækkende samling af lokale westernklubber og
specialforeninger med tilknytning til westernridningen. Foreningens formål er at fremme og
støtte westernridning sportsligt, socialt og kulturelt med udgangspunktet i rytteren. Vi er et
hesterace-uafhængigt samlingspunkt for westernrytterne i Danmark. Med vores
foreningsstruktur og sportsligt regelsæt er der plads til alle niveauer. Både til hygge- og
fritidsrytteren, samt til den ambitiøse konkurrencerytter.

Denne hjemmeside indeholder informationer om foreningens virke, info til nuværende og
potentielle medlemmer, formularer, regler, vedtægter og meget mere. Vi vil løbende udvide
portalen med flere services og informations tilbud. Har du forslag til hvad siden kunne
indeholde, tøv da ikke med at kontakte os.

Bestyrelsen er taknemlig for ris, ros og konstruktive ideer. Vi kan og vil ikke give tomme løfter
eller love "guld og grønne skove". Men vi lover at tage alle direkte henvendelser seriøst, og at
svare på dem hurtigst muligt.

Bliv medlem af DWF! Hvorfor? Klik her eller hent indmeldelsesformularen her.

Lars Toftdahl, Formand

Stævner 2015
Vi er nu lige så stille begyndt at indsamle stævnedatoer og dermed tilrettelægge 2015. Vi
opfordrer alle stævneorganisatører til at indsende datoer til os, da det naturligvis er en fordel for
alle hvis vi ikke lægger stævner oven i hinanden. Hvad der kan koordineres, bør koordineres.
Den foreløbige kalender finder du
her.

Regelbog 2015
Arbejdet med at redigere regelbogen for 2015 er færdig. Inge Hansen, vores formand for
sportsudvalget, har godt hjulpet af flere dygtige ildsjæle endnu engang gjort et godt og stort
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arbejde. Vores regelbog er mere gennemført og gennemarbejdet end de fleste andre i
westernsporten. Vil alle være 100% enige og føle at den er perfekt for dem. Selvfølgelig ikke.
Der er nemlig 100% umuligt. Men DWF's regelbog er den mest anvendelige regelbog der er
både international gyldig og som er tilpasset danske forhold. Dette gælder både for deltagerne,
arrangørerne og publikum.

Hjemmesiden skal havde et "serviceeftersyn" og opgraderes.
Vores hjemmeside skal opgraderes og i den forbindelse også havde et serviceeftersyn. Vi er
stillet over for 2 muligheder. Enten laver vi en opgradering af den eksisterende side til et nyere
system, eller også tager vi hele siden til fornyet overvejelse og designer/opbygger på nyt.
Økonomisk set er begge løsninger lige dyre/billige. Derfor har vi valgt den sidste løsning.
Arbejdet starter i begyndelsen af maj måned. I mellemtiden vil vi fortsat bruge den side vi har
nu. Der vil blive opdateret det der er nødvendigt, men heller ikke mere end det.
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