
 

 
 

 
Medlem til Dansk Ride Forbunds Distanceudvalg 

 
Vil du være med til at udvikle distancesporten i Danmark? 

 
Banker dit hjerte for distancesporten, og vil du være med til at udvikle sporten til gavn for ryttere, klubber og frivillige? 
Har du gode ideer til, hvordan vi udvikler dansk distancesport? Synes du også, at mange flere burde ride distance, og 
har du viden om både national og international stævnestart? Så er du måske vores nye medlem af distanceudvalget. 
 
Vi søger et medlem til Distanceudvalget med tiltrædelse i efteråret 2020. 
Som en del af Distanceudvalget skal du, sammen med det øvrige udvalg og i tæt 
samarbejde med administrationen, være drivkraften i både den nutidige og fremtidige 
udvikling af distancesporten i Danmark.  
 
 
Distanceudvalget beskæftiger sig bl.a. med: 
 

• Rekruttering af nye ryttere til sporten 

• Uddannelse, efteruddannelse og videreuddannelse af officials 

• Udviklingen af distanceryttere fra begynder- til konkurrenceniveau 

• Inspiration og fastholdelse af ryttere 

• Reglement – kontinuerlige justeringer og udvikling 

• Stævnetilrettelæggelse og -afvikling, herunder et tæt samarbejde med de 

stævnearrangerende klubber omkring kvalitetsudvikling, propositioner m.v. 

• Udvikling af koncepter, turneringer, cups m.v. 

• Distancerelaterede emner og problematikker 

• Hestevelfærd 

 
Din profil: 
 

• Du har indgående kendskab til- og interesse for distancesporten 

• Du brænder for at udvikle sporten i Danmark 

• Du skal være fleksibel, da en del af udvalgsarbejdet ligger om aftenen og, i 

enkelte tilfælde, i weekender 

• Du skal være selvstændig, struktureret og have gode samarbejdsevner 

 
Stillingen er ulønnet, men omkostninger i forbindelse med udvalgsarbejdet dækkes. 
Jobbet er tidsbegrænset til en 4-årig periode med mulighed for en forlængelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forbundets kerneopgaver: 
Klubudvikling 
Uddannelsesvirksomhed 
Rådgivning og service 
Konkurrencevirksomhed 
Landshold og talentudvikling 
Kontakt til omverdenen og det 
politiske system 
 
Forbundets værdier: 
Passion  
Harmoni 
Sikkerhed først 
Dygtiggørelse 
Hæderlighed 
 
Vi glæder os til at modtage din 
ansøgning via mail på  
job@rideforbund.dk senest  
den 15. august 2020.  
 
Eventuelle spørgsmål til stillingen 
kan rettes til enten 
Sport og Servicechef Anne 
Silfwander, asi@rideforbund.dk /  
tlf. 43 26 28 19  
Eller  
Konsulent Karoline Kjemtrup, 
kakj@rideforbund.dk /  
tlf. 43 26 28 25 
 
Læs mere om Dansk Ride Forbund 
på ww.rideforbund.dk  
 
Dansk Ride Forbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
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