
 

 

 

 

 
Er du den nye formand for Dansk Ride Forbunds Voltigeringsudvalg 

 
Brænder du for voltigering, og vil du være med til at udvikle voltigeringssporten i Danmark til gavn for udøvere, klubber 
og frivillige? Så er du måske den nye formand for Voltigeringsudvalget i Dansk Ride Forbund.
 
 
Vi søger en formand til Voltigeringsudvalget med tiltrædelse snarest muligt.  
Som en del af Voltigeringsudvalget skal du, i tæt samarbejde med administrationen, 
være drivkraften i både den nutidige og fremtidige udvikling af voltigeringssporten i 
Danmark. Sammen med administration bliver du ansvarlig for sammensætningen af 
det Voltigeringsudvalget, der kommer til at bestå af op til 6 medlemmer. 
 
Voltigeringsudvalget beskæftiger sig bl.a. med: 
 

• Uddannelse, efteruddannelse og videreuddannelse af officials. 

• Udviklingsprojekter i tråd med forbundets overordnede strategi. 

• 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. 

• Voltigeringsudøvere på alle niveauer. 

• Hestevelfærd. 

• Rådgivning/sparring til bl.a. bestyrelsen, udøvere, stævnearrangører, øvrige 

disciplinudvalg og distrikter. 

 
Personprofil: 
 

• Du har indgående kendskab til- og interesse for voltigeringssporten.  

• Du skal have lyst til at tage del i udviklingen af sporten i Danmark.  

• Du skal være fleksibel, da udvalgsarbejdet kan ligge om aftenen og i weekends. 

• Du skal være selvstændig, struktureret og have gode ledelses- og 

samarbejdsevner, da du får en bred vifte af samarbejdspartnere. 

 
Stillingen er ulønnet, men omkostninger i forbindelse med jobbet dækkes. 
Voltigeringsudvalget holder 4-6 møder om året, der kan være både online og fysiske. 
Derudover vil der være deltagelse ved udvalgte stævner, kurser mm. 
Jobbet er tidsbegrænset til en 4-årig periode, men der vil være mulighed for 
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 

på mail job@rideforbund.dk 

senest den 15. november 2020.  
 

Eventuelle spørgsmål til stillingen kan 
rettes til voltigering@rideforbund.dk eller 

på telefon til Udviklingskonsulent Karoline 
Kjemtrup tlf. 4326 2825 / 2982 3166 eller 

til Klub- og Sportschef Anne Silfwander 
tlf. 43 26 28 19 / 20 44 66 21 

 
 

 
Læs mere om Dansk Ride Forbund på 

ww.rideforbund.dk  

 

Dansk Ride Forbund 

Idrættens Hus 

Brøndby Stadion 20 

2605 Brøndby 
 

 
 

mailto:job@rideforbund.dk
mailto:voltigering@rideforbund.dk

