
 
 
 

Holdleder med ansvar for både U25- og senior- 
dressur 
Fremtiden for dansk dressursport ser lysere ud end nogensinde før, og Dansk 
Ride Forbund har skarpt fokus på både at understøtte nuværende eliteryttere 
samt udvikle potentielle talenter gennem en langsigtet elite- og talentstrategi. 
Til at understøtte dette arbejde, søger vi nu en stærk holdleder med ansvar for 
både U25- og seniorrytterne. Brænder du for dressurens udvikling, har du et 
godt kendskab til international dressur, og ligger koordinering og struktur helt 
naturligt til dig, så er du måske vores nye kollega.  

 
Hverdagen som holdleder for U25- og seniorrytterne er meget alsidig, og du kan for-
vente at skulle have mange bolde i luften på samme tid. Som holdleder varetager du 
nemlig den daglige kommunikation med ryttere, trænere og andre interessenter 
omkring brutto- og landsholdsrytterne, når det gælder al praktik relateret til stævner, 
samlinger, hjemmebesøg etc. Det indebærer bl.a. løbende opdatering af rytternes øns-
ker til internationale stævner, herunder også kommunikation med internationale 
stævnearrangører, ligesom det omfatter løbende ajourføring af rytternes placeringer i 
A- og B-grupper samt såkaldte ’boblere’. Du har derudover ansvaret for at følge ryt-
ternes udvikling og resultater ved udvalgte nationale B-stævner og internationale 
stævner samt for at observere de eventuelle ’boblere’. 
 
Du får også ansvaret for, i samarbejde med landstræneren og elitechefen, at 
planlægge og afvikle både træningssamlinger og hjemmebesøg for rytterne, ligesom du 
vil indgå i udarbejdelsen af både trænings-, stævne- og sportsplaner. Derudover vil du 
komme til at stå for al praktikken og planlægningen omkring rytternes deltagelse i mes-
terskaber samt udvalgte CDI og CDIO-stævner, hvor du desuden vil fungere som Chef 
d’Equipe.  
 
Som holdleder kommer du til at arbejde tæt sammen med både landstræneren, 
elitechefen og elitekoordinatoren, og her er nøgleordene god kommunikation og effek-
tiv koordinering. Din fornemste opgave bliver at understøtte landstræneren på admin-
istrations- og kommunikationsfronten, således at I som samlet landstrænerteam kan 
understøtte og udvikle rytterne bedst muligt. 
 
For at lykkes i rollen som holdleder, behersker du engelsk i både skrift og tale, du er 
åben, ærlig, positiv og rummelig, og du er god til at kommunikere til/med mange slags 
mennesker. Derudover er du struktureret, god til at skabe og bevare overblik, og så 
brænder du selvfølgelig for dressursporten.   
 
Der er ikke noget fast arbejdssted knyttet til stillingen, og hjemmeadressen er derfor 
udgangspunktet. Der må forventes en del aften- og weekendarbejde samt rejseaktivitet 
både inden- og uden for Danmark. Stillingen er med forventet opstart 1. januar 2021 og 
er tidsbegrænset til 31. december 2022.  
 
Deadline for ansøgninger er den 14. november 2020, og ansøgninger sendes pr. mail 
til job@rideforbund.dk. Samtaler forventes afviklet ultimo november 2020. 
 
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med stillingen rettes til Elitechef Kimi Nielsen tlf. 40 
18 04 84 / e-mail kin@rideforbund.dk, eller direktør Morten Rodtwitt tlf. 43 26 28 10 / e-
mail mro@rideforbund.dk. 

 
Om Dansk Ride Forbund 
Vi er den 7. største idrætsorganisation 
under Danmarks Idræts Forbund (DIF). 
Vi har 475 medlemsklubber, der en-
gagerer ca. 
66.000 aktive medlemmer. – læs 
mere på vores hjemmeside 
www.rideforbund.dk. 
 
Vi holder til i Brøndby i Idrættens Hus. 
Den daglige administration og udvikling 
af ridesporten varetages af 15 ansatte 
samt landstrænerne og holdledere. 
 
Vores udviklings- og drifts- organisation 
består af ansatte, frivillige 
udvalgsmedlemmer og lokale 
repræsentanter. Omkring 5.000 frivillige 
har engageret sig i vores rideklubber, og 
knap 1.000 officials har påtaget sig et 
hverv for forbundet. 
 
Vores kerneopgaver: Klub- og 
aktivitetsudvikling Uddan-
nelsesvirksomhed Rådgivning 
og service Konkurrencevirk-
somhed 
Landshold og talentudvikling Kontakt 
til omverdenen og det politiske sys-
tem 
 
Vores værdier: 
Passion Harmoni 
Sikkerhed først Dy-
gtiggørelse Hæder-
lighed 
 
 
Dansk Ride Forbund 
Idrættens Hus Brøndby 
Stadion 20 
2605 Brøndby www.rideforbund.dk 
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