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Introduktion
Dressurdisciplinen er i Dansk Ride Forbund defineret som en elitedisciplin. Med elitedisciplin forstås, at
dressurdisciplinen i Danmark har et markant elitesportsligt resultatpotentiale på højeste internationale niveau og bygger
på en national udbredelse med en væsentlig interesse fra størstedelen af medlemsklubberne samt klubbernes
medlemmer. DRF arbejder struktureret med dressurdisciplinens generelle udvikling. Talent- og elitearbejdet er forankret i
DRF’s eliteafdeling, hvor struktur, indsatser og handlinger er en del af en langsigtet strategi, der fokuserer på både
procesmål- og indsatser samt konkret resultat- og præstationsudvikling.
I tæt dialog og samarbejde med landstræner U25, eksperttrænere til årets inspirationssamlinger for SENIOR-grupperne
og andre relevante fageksperter er DRF’s elitesportschef for dressur den gennemgående og samlende figur i
organiseringen af arbejdet med og indsatserne for eliten indenfor U25 og SENIOR-grupperne. Elitesportschefen
varetager desuden holdlederfunktionen for U25 og SENIORER.
Sportsplanen tager afsæt i værdierne SAMARBEJDE, ENGAGEMENT, HELHED, UDVIKLING og TRIVSEL, der ligger til
grund for DRF’s Talenthus, og har til formål at informere om sæsonens bruttogruppe- og landsholdsaktiviteter.
Sportsplanen er et pejlemærke for de normer, værdier og retningslinjer, man som bruttogruppe- og landsholdsrytter og
træner i dressur skal være ambassadør for og virke under. Sportsplanen har endvidere til hensigt åbent og transparent
at afstemme krav og forventninger til de ryttere, der indgår i DRF’s bruttogrupper og landshold. Sportsplanen kan dog
ikke stå alene, og indholdet vil blive gennemgået i forbindelse med samlinger, ligesom alle ryttere og trænere er
velkomne til at kontakte både landstræner U25 og elitesportschefen i dressur med holdlederfunktion med henblik på at
få besvaret spørgsmål.
Sportsplanen træder i kraft pr. 1. januar 2022 og løber til 31. december 2022. DRF’s elitesportschef forbeholder sig ret til
i samarbejde med landstræner U25, eksperttrænere SENIOR og andre relevante faggrupper at foretage ændringer i
planen i løbet af året. Evt. ændringer til Sportsplanen offentliggøres via DRF’s mediekanaler og mail til rytterne i
bruttogrupperne.

Bruttogruppen
På baggrund af resultater fra sæsonen 2020 og 2021, samt en vurdering af en rytters fremadrettede udviklings- og
resultatpotentiale, defineres en bruttogruppe. Bruttogruppen består af de ryttere, der indplaceres i henholdsvis A-, B- og
C- SENIOR og U25-gruppen. Rytterne i bruttogruppen har således landstrænerens (U25), eksperttrænernes (SENIOR)
og elitesportschefens særlige opmærksomhed i forhold til den enkelte rytters udviklings- og resultatpotentiale, sparring
på forbedrings-potentialer, trænings- og stævneplan og i forbindelse med iagttagelse med henblik på udtagelse til
sæsonens landsholdsaktiviteter.
Bruttogruppen er inddelt i flere kategorier, hvori rytterne er indplaceret på baggrund af følgende:
A-gruppen SENIOR
Op til 8 ryttere, der som minimum har redet 71 % i GP eller GPS ved min. 3 CDI3* stævner og derudover vurderes at
være i besiddelse af et særligt internationalt udviklings- og resultatpotentiale, kan indplaceres i A-gruppen. I særlige
tilfælde kan der indplaceres ryttere i A-gruppen, som endnu ikke har opnået minimums-kravet. Såfremt flere end 8
ryttere lever op til ovennævnte minimumskrav, træffes beslutning om, hvilke 8 ryttere, der skal prioriteres i
indplaceringen.
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Ryttere i A-gruppen tilbydes følgende:
•
•
•
•
•
•

Deltagelse ved CDI og CDIO-stævner efter aftale med elitesportschefen
Mulighed for udtagelse til OL samt øvrige mesterskaber
Deltagelse i samlinger jf. Sportsplanens aktivitetsoversigt
Sundhedstjek af hesten
Sportspsykologisk bistand fra Team Danmark
Ernæringsfysiologisk bistand fra Team Danmark

B-gruppen SENIOR
Ryttere, der som minimum har redet 70 % i GP eller GPS ved min. 2 CDI3* stævner og derudover vurderes til at være i
besiddelse af et særligt internationalt udviklings- og resultatpotentiale, kan indplaceres i B-gruppen. I særlige tilfælde
kan der indplaceres ryttere, der endnu ikke har opnået minimums-kravet, i B-gruppen.
Ryttere i B-gruppen tilbydes følgende:
•
•
•

Deltagelse ved CDI og CDIO-stævner efter aftale med elitesportschefen
Mulighed for udtagelse til NM
Deltagelse i samlinger jf. Sportsplanens aktivitetsoversigt i det omfang, der er plads til det

C-gruppen SENIOR
Ryttere, der som minimum har redet 71 % i Int. II eller 68 % i GP eller GPS ved min. 2 danske B-stævner, kan
indplaceres i C-gruppen. I særlige tilfælde kan der indplaceres ryttere, der endnu ikke har opnået minimums-kravet, i Cgruppen. Ryttere i C-gruppen tilbydes følgende:
•
•
•

Deltagelse ved CDI efter aftale med elitesportschefen
Mulighed for udtagelse til NM
Afbudspladser ved samlinger for A- og B-grupperne

U25-bruttogruppen
Ryttere i den relevante aldersgruppe, som minimum har redet 66 % i Intermediare II eller derover ved danske B-stævner
og derudover vurderes til at være i besiddelse af et særligt internationalt udviklings- og resultatpotentiale, kan
indplaceres i U25-gruppen. I særlige tilfælde har landstræneren U25 mulighed for at indplacere ryttere, der endnu ikke
har opnået minimums-kravet, i U25-truppen. Ryttere i U25-gruppen tilbydes følgende:
•
•
•
•

Deltagelse ved CDIU25 og evt. CDI3* efter aftale med landstræner U25
Træningssamlinger for U25-bruttogruppen og udvalgte U20-U25 perspektivryttere med landstræner U25
Deltagelse i ekspertsamlinger SENIORER jf. Sportsplanens aktivitetsoversigt i det omfang, der er plads til det
Mulighed for udtagelse til U25-mesterskaber

U20-25 perspektivryttere
Ryttere i relevante aldersgruppe, der med deres heste viser gode anlæg og potentiale for øvelser på Grand Prix-niveau
men ikke umiddelbart mestrer dem alle. Gruppen er variabel hen over året og defineres derfor ikke med rytternavne.
Formål:
•
•
•

At lette overgangen for de unge dressurryttere fra ungdoms- til U25-niveauet
At identificere ekvipager relevante for U25 aldersgruppen på et tidligt tidspunkt og dermed motivere og inspirere
rytterne og deres trænere til at arbejde målrettet med overgangen fra den ene alderskategori til den anden
Dialog og samarbejde mellem landstræner U25, relevante ryttere, deres team og trænere
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U20-25 perspektivryttere tilbydes følgende:
• Deltagelse i U25 bruttogruppens træningssamlinger med landstræner U25 jf. Sportsplanens aktivitetsoversigt
• Deltagelse ved relevante ungdoms-CDI-stævner efter aftale med landstræner U25
Bruttogrupperne for U25 og SENIOR offentliggøres første gang senest 1. januar 2022 via DRF’s mediekanaler. Der kan
igennem hele året på baggrund af resultater og træningsrelaterede observationer foretages ændringer i bruttogrupperne.
Ryttere, der udtages til brutto-grupperne, modtager direkte besked fra eliteafdelingen.

Samlinger
For A-gruppen SENIOR og udvalgte ryttere fra U25-bruttogruppen afholdes der i 2022 op til fem træningssamlinger
med eksperttrænere med international anerkendelse og resultat-portefølje samt fælles boot camp forud for U25 EM og
SENIOR VM. Er der plads, inviteres ryttere fra B- og C-grupperne SENIOR til træningssamlingerne.
Med det formål at optimere og lette overgangen til U25 dressur, afvikles der i 2022 tre samlinger for U25-bruttogruppen
og U20-U25 perspektivryttere.
Træningssamlingerne er af 1-2 dages varighed enten fordelt to steder i landet med mindre grupper af ryttere eller som
én fælles samling. Samlingerne vil indeholde forskellige træningspas, programridning med bedømmelse af international
dommer, videooptagelser, teori og præstationsudviklende aktiviteter med inddragelse af fx sportspsykologiske og
ernæringsfysiologiske eksperter fra Team Danmark.
Med det formål at styrke samarbejdet og dialogen med landstræner U25, eksperttrænere og elitesportschefen for
dressur, er rytternes personlige trænere altid meget velkomne ved træningssamlingerne. Et styrket samarbejde og den
gode dialog skaber fælles fokus på procesmål og -indsatser, der kan fremme rytternes forudsætninger for
videreudvikling.
En udviklingsplan for den enkelte rytter, der indeholder kortsigtede resultatmål og langsigtede udviklingsmål, definition af
specifikke udviklingsindsatser samt en trænings- og stævneplan for sæsonen er et fælles anliggende. Datoer for
samlinger fremgår af aktivitetskalenderen for U25 & SENIOR Dressur, som løbende opdateres og meddeles rytterne
samt offentliggøres via DRF’s mediekanaler i fald, der sker ændringer.

Hjemmebesøg
Det nære, frugtbare samarbejde og den gode dialog mellem rytter, personlig træner, landstræner U25 og
elitesportschefen dressur kan yderligere forankres gennem hjemmebesøg ifølge nærmere aftale.

Landsholdsstaben
Flg. varetager elitearbejdet i U25 & SENIOR dressur:
• Dennis Fisker, landstræner U25
• Eksperttrænere SENIOR
• Anne-Mette Binder, elitesportschef dressur med holdlederfunktion U25 & SENIOR
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Den daglige drift af elite- og talentarbejdet varetages af:
•

Anne-Mette Binder, elitesportschef dressur

•

Michelle Kjær Petersen, elitekoordinator

•

Susanne Baarup Christensen, direktionsassistent

Telefon 2534 9998
amb@rideforbund.dk
Telefon 7871 2649
mkp@rideforbund.dk
Telefon 7871 2632
sbc@rideforbund.dk

hfhgfhfh
Ved spørgsmål til sportsplanen, sæsonens stævner, samlinger og øvrige aktiviteter samt udtagelser kan såvel
landsholdsstaben som eliteafdelingen kontaktes.

Landshold og udtagelse
Dansk Ride Forbund udtager ryttere til de landshold, der skal deltage i henholdsvis OL, VM, EM, FEI Nations Cups/
CDIO’er og NM.
•
•

Landstræner U25 udtager ryttere til landshold
Baseret på dialog med og indstilling fra eksperttrænere SENIOR samt rådgivning fra andre relevante
faggrupper er elitesportschefen for dressur overordnet ansvarlig for udtagelser til landshold

Følgende kriterier danner grundlag for udtagelse til et landshold:
1. Resultater
I forbindelse med vurdering af en ekvipages resultater medtages stævnets sværhedsgrad og
konkurrencemæssige kvalitet som bedømmelsesfaktor. Ved vurdering af ekvipagens resultater, vægtes
resultater fra
•
•
2.
3.
4.
5.
6.

U25
Int. II og U25 GP; ved nationale stævner nævnt i aktivitetsoversigten s. 7 – 9 skal
optømning være kandar. Af DRF’s reglement 2022 fremgår det, at der er frivillig optømning ift.
trense/kandar fra sværhedsgrad 3 og op
Seniorer
GP og GPS

Rytterens kvalifikationer og erfaring samt aktuelle form
Hestens kvalitet, potentiale og aktuelle form
Ekvipagens resultatmæssige stabilitet og formkurve
Ekvipagens udviklingsmuligheder og potentiale
Rytterens evne til at bidrage positivt og konstruktivt til holdets trivsel og succes

Ingen af de ovennævnte kriterier kan stå alene men er udtryk for, hvilke kriterier, der samlet set indgår i
udtagelsesovervejelserne. I sidste ende beror en udtagelse altid på en faglig vurdering af, hvordan det optimale hold kan
sammensættes med henblik på at opnå det bedst mulige resultatmål.
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Sæsonens resultatmål er følgende:
Stævne
NM, hold seniorer
NM, individuelt seniorer

Resultatmål
Nr. 1
Nr. 1

Acceptabelt mål
Nr. 2
Top 3

NM, hold U25
NM, individuelt U25

Nr. 1
Nr. 1

Nr. 2
Top 3

EM, hold U25
EM, individuelt U25

Top 3
1 rytter i Top 5

Top 5
1 rytter i Top 10

VM, hold seniorer
VM, individuelt seniorer

Top 3
En rytter i Top 3, en
i Top 8 og en i Top
12

Top 6
En rytter i Top 5 og en i Top 15

Som landsholdsrytter repræsenterer rytteren Danmark og Dansk Ride Forbund, og en landsholdsudtagelse er forbundet
med stolthed, glæde og begejstring. Ryttere, der udtages til DRF’s landshold, modtager direkte besked fra DRF’s
administration ligesom alle udtagelser offentliggøres via DRF’s mediekanaler.

Deltagelse i udenlandske stævner

På baggrund af en stævneplan aftalt med landstræner U25 og elitesportschefen er det muligt for bruttogrupperytterne at
deltage i udenlandske stævner. Ved ønske om deltagelse i internationale stævner skal ryttere udenfor bruttogrupperne
henvende sig til elitesportschefen med oplysning om relevante, hidtil opnåede resultater og FEI-stævnet, der ønskes
deltagelse i.

Normer og værdier for bruttogruppe- og landsholdsryttere, landstræner U25 og
trænere
• Ryttere og trænere er forpligtiget til at efterleve DRF’s Code of Conduct, følge nærværende normer og værdier, samt
DRF’s retningslinjer for etisk korrekt anvendelse af hesten til ridesport.
• Ryttere og trænere forpligter sig til at have kendskab til og overholde FEI’s Equine anti-doping and medication
rules, FEI’s anti-doping rules for human athletes samt Anti Doping Danmarks nationale regler for antidoping.
• Ryttere og trænere forventes til enhver tid at optræde som gode rollemodeller.
• Som rollemodel skal rytterne og trænerne stræbe efter god sportslig optræden og er forpligtiget til at overholde
idrættens fairplay principper samt generelle dyrevelfærdsprincipper.
• Rytterne og trænerne forventes at være loyale overfor nærværende Sportsplan. Evt. afvigelser fra Sportsplanen
aftales med landstræner U25 og elitesportschefen dressur.
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• Rytterne og trænerne skal stræbe efter et samarbejde, der bygger på gensidig tillid og åbenhed, og sikre at al
kommunikation foregår i en god tone. Dette indebærer også, at hver rytter selv er ansvarlig for at holde sig informeret
via DRF’s mediekanaler, tilsendte mails samt holde tæt kontakt til U25-landstræner og elitesportschefen dressur, der
informeres om alle væsentlige forhold af sportslig og evt. personlig karakter.
• Rytteren forventes at holde sig selv og sin hest i god fysisk form med henblik på at optimere forudsætningerne for at
præstere optimalt.
• Som bruttogruppe- og landsholdsrytter og -træner er man en stærk ambassadør for ridesporten. Generel
kommunikation uanset om det er i interviews til pressen, udtryk af holdninger og meninger på SoMe, imellem ryttere
og trænere eller til andre af ridesportens interessenter, skal det foregå i en god tone. Elitesport er følelser forstået som
begejstring, glæder og skuffelser, og både ryttere og trænere er selvfølgelig berettigede til at vise følelser i deres
kommunikation.
• Kontroverser, konflikter og modsatrettede meninger og holdninger imellem bruttogruppe- og landsholdsryttere og
DRF’s sportslige ledelse løses internt. Grundlæggende har bruttogruppe- og landsholdsryttere ret til at udtale sig –
men ikke pligt.

2022-sæsonens vigtige trænings-/stævneaktiviteter U25 & SEN
UGE/DATO

AKTIVITET

Uge 1
10. januar

Ekspertsamling SENIOR / udvalgte
U25-bruttogrupperyttere med
præsentation af Sportsplan 2022, Blue
Hors

•
•

Træningssamling U25 brutto-gruppe og
udvalgte perspektivryttere med
præsentation af Sportsplan 2022 for
alle interesserede tirsdag eftermiddag,
Slangerupgaard
Træningssamling SENIOR / udvalgte
U25-bruttogrupperyttere,
Slangerupgaard
CDI 3* og 5* Herning

Landstræner U25 og
elitesportschef med
holdlederfunktion

Uge 5
1.-2. februar

Uge 6
9.-10. februar
Uge 10
1.-4. marts
Uge 11
19.-20. marts

ECCO 1. kvalifikation U25, Sundeved

Uge 12
23.-24. marts

Ekspertsamling SENIOR / udvalgte
U25-bruttogrupperyttere, Blue Hors

UDTAGELSE

TILSTEDEVÆRELSE

•

FEI 5* dressurdommer
Team Danmark ekspertkonsulenter;
sportspsykologi og
ernæringsfysiologi
Elitesportschef med
holdlederfunktion

Eksperttræner og elitesportschef
med holdlederfunktion
Iflg.
Schedules/definite
entry

Elitesportschef med
holdlederfunktion
Landstræner U25 og
elitesportschef med
holdlederfunktion ’en dag
Eksperttræner og elitesportschef
med holdlederfunktion
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UGE/DATO

AKTIVITET

UDTAGELSE

TILSTEDEVÆRELSE

Uge 15
14.-18. april

CDI U25 Gössendorf, Sint Truiden eller
Stadl Paura iflg. aftale med
landstræner U25

Iflg.
Schedules/definite
entry

Landstræner U25 ved ’et af de tre
stævner

Uge 16
20.-24. april

CDI 4* Hagen

Iflg.
Schedules/definite
entry

Elitesportschef med
holdlederfunktion

Uge 17
27.-28. april

Træningssamling U25 brutto-gruppe og
udvalgte perspektivryttere,
Vilhelmsborg
Ekspertsamling SENIOR / udvalgte
U25-bruttogrupperyttere, Vilhelmsborg
CDIU25 Aalborg Dressage Event

Uge 18
2.-3. maj
Uge 19
12.-15. maj
Uge 22
3.- 4. juni

Uge 23
8. juni
Uge 23
11.-12. juni

Landstræner U25 og
elitesportschef med
holdlederfunktion
Eksperttræner og elitesportschef
med holdlederfunktion
Iflg.
Landstræner U25 og
Schedules/definite elitesportschef med
CDI 3* Aalborg Dressage Event
entry
holdlederfunktion
DM U25 Uggerhalne
Landstræner U25,
landsholdsdyrlæge og
DM SENIOR Uggerhalne
elitesportschef med
holdlederfunktion
Udtagelse NM og CDIO 5* Aachen/Rotterdam SENIOR samt CDI U25 Aachen
ECCO 2. kvalifikation U25, Kolding

Elitesportschef med
holdlederfunktion ’en dag og
landstræner U25 evt. ’en dag

Uge 25
23.-26. juni

CDIO 5* Rotterdam

8. juni

Uge 25/26
26.-30. juni

Nordiske Mesterskaber U25, Flyinge

8. juni

Landstræner U25 og
elitesportschef med
holdlederfunktion

8. juni

Landstræner U25,
landsholdsdyrlæge og
elitesportschef med
holdlederfunktion

Uge 26
30. juni-3. juli

Uge 27
4. juli
Uge 27
5. juli
Uge 29
23.-24. juli

Nordiske Mesterskaber SENIOR,
Flyinge
CDIO U25 Aachen
CDIO 5* Aachen

Udtagelse VM SENIOR
Udtagelse Boot Camp EM U25
BOOT CAMP VM SEN & EM U25, Blue
Hors
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UGE/DATO

AKTIVITET

UDTAGELSE

TILSTEDEVÆRELSE

elitesportschef med
holdlederfunktion

Uge 30
26. juli
Uge 31 / 32
4.-10. august

Udtagelse EM U25
CDI U25 Herning

4. og 5. juli

VM Herning
Uge 34
24.-28. august

EM U25 Ungarn

Uge 40
4.-5. oktober
Uge 42
20.-23. oktober

Ekspertsamling SENIOR / udvalgte
U25-bruttogrupperyttere, Vilhelmsborg
CDIAm, CDI3*, CDI-W, Herning

Uge 44
5.-6. november
Uge 45
10.-13.
november
Uge 47
24.-27.
november
Uge 48
1.-2. december

ECCO 3. kvalifikation U25, Heslegaard

26. juli

Iflg.
Schedules/definite
entry

CDI 3* Randbøl

Iflg.
Schedules/definite
entry

ECCO Finale U25 m.
evalueringssamtaler

Landsholdsdyrlæge, Team
Danmark sportspsykolog og
elitesportschef med
holdlederfunktion
Landstræner U25 og
elitesportschef med
holdlederfunktion
Eksperttræner og elitesportschef
med holdlederfunktion
Elitesportschef med
holdlederfunktion
Elitesportschef med
holdlederfunktion ’en dag
Elitesportschef med
holdlederfunktion
Landstræner U25 og
elitesportschef md
holdlederfunktion
Eksperttræner og elitesportschef
med holdlederfunktion

Ekspertsamling SENIOR / udvalgte
U25-bruttogrupperyttere m.
evaluerings-/planlægningssamtaler,
Slangerupgaard
Uge 49
Åbne observationssamlinger ØST og
Landstræner U25 og
7.-8. december VEST m. evalueringselitesportschef med
/planlægningssamtaler U20-25
holdlederfunktion
perspektivryttere, Slangerupgaard og
Grindsted Rideklub
Ovennævnte udtagelsesdatoer og samlinger er under forbehold for løbende ændringer og opdateringer.
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Evaluering af landshold og brutto-/perspektivgrupper
Landstræner U25, eksperttrænere og elitesportschefen evaluerer løbende rytterne i A, B og C SENIOR-grupperne og
U25 bruttogruppen. Efter sæsonen afvikles evalueringssamtaler ift. indeværende sæson og forberedelse af den
kommende sæson. En bruttogrupperytter og dennes personlige træner kan altid kontakte landstræneren for U25 og
elitesportschefen dressur med henblik på rådgivning, vejledning og sparring i forhold til den videre udvikling og sæsonaktiviteterne.

Vilkår for bruttogruppe- og landsholdsryttere
Alle bruttogruppe- og landsholdsryttere har pligt til at holde landstræner U25 og elitesportschefen orienteret om
ekvipagens fysiske fitness. Herudover har man pligt til – medmindre andet aftales – at følge den trænings- og
stævneplan, som aftales forud for sæsonstart.
Som ny bruttogrupperytter modtager man en pakke fra Trolle Company, der er DRF’s officielle leverandør af
landsholdstøj, som et synligt bevis på og anerkendelse af rytterens sportslige niveau. Dette sker kun første gang man
indplaceres i en DRF-bruttogruppe.
Som ny landsholdsrytter modtager man en landsholdskollektion fra Trolle Company i forbindelse med den officielle
udtagelse. En landsholdsrytter har pligt til at benytte DRF’s landsholdskollektion i forbindelse med den konkurrence, som
rytteren er udtaget til. Det gælder både i forbindelse med træning og konkurrence, i stalden, i fritiden, ved officielle
lejligheder som åbningsceremonier mv. ved pressemøder og på stævnepladsen i al almindelighed.
Landsholdskollektionen kan suppleres med eget tøj, dog under forudsætning af at tøjet er logo- og reklamefrit, og at tøjet
kun benyttes i fritidsmæssig sammenhæng. Herudover kan den enkelte landsholdsrytter supplere den officielle kollektion
ved køb af yderligere produkter på Trolle Company’s webshop.
Landsholdskollektionen udleveres til rytteren til ejendom, men rytteren har pligt til at passe på den udleverede kollektion,
så den fremstår præsentabel. Der udleveres kun én landsholdskollektion pr. sæson. Udtages en rytter til flere
landsholdsaktiviteter i samme sæson, har rytteren pligt til at medbringe og benytte den allerede udleverede kollektion.
Det er hensigten at en landsholdskollektion holder i flere år/sæsoner, dog kan dele af kollektionen suppleres/erstattes i
de efterfølgende år/sæsoner.
Herudover udleverer DRF officielle landsholdsdækkener, sadelunderlag og ”hutter” i forbindelse med mesterskaber, som
landsholdsryttere er forpligtiget til at benytte.
DRF dækker omkostninger til stævneindskud/boksleje ved følgende landsholdskonkurrencer:
• OL
• VM
• EM
• Udvalgte CDIO’er
DRF dækker omkostninger til stævneindskud ved flg. landsholdskonkurrencer:
• Nordiske Mesterskaber
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Kommercielle rettigheder og vilkår
Dansk Ride Forbund ejer alle kommercielle rettigheder relateret til forbundets landshold. Bruttogruppe- og
landsholdsryttere forpligter sig til at medvirke til Dansk Ride Forbunds aftaler i landsholdssammenhæng, dog sådan at
rytteren har ret til at tage forbehold jf. trænings- og konkurrenceplanlægning. Rytteren stiller bl.a. følgende
markedsføringsrettigheder til Dansk Ride Forbunds rådighed i landsholdssammenhæng:
• Rytterens navn.
• Rytterens foto og/eller levende billeder fra begivenheder, hvor rytteren optræder i landsholdssammenhæng.
Dansk Ride Forbund og Dansk Ride Forbunds sponsorer kan benytte ovennævnte markedsføringsrettigheder i
landsholdssammenhæng til følgende:
•
•
•
•
•

Annoncekampagner
Udstillinger
Produktdemonstrationer
Autografsignering
Andre markedskampagner

Som landsholdsrytter U25 og senior deltager man som repræsentant for Dansk Ride Forbund ved en til to kommercielle
begivenheder om året.
Rytteren er forpligtet til at benytte Dansk Ride Forbunds officielle landsholdsbeklædning til hest og rytter i forbindelse
med al optræden ved OL, VM, EM, NM og CDIO-stævner. Dette gælder også i de individuelle mesterskabsklasser.
Sportsplan U25 & SENIOR Dressur 2022, version 1
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