
 

 
 

Formand til Dansk Ride Forbunds Dressurudvalg 
 

Vil du være med til at udvikle dressursporten i Danmark? 

 
 
 
Brænder du for dressur, og vil du være med til at udvikle sporten til gavn  
for ryttere, klubber og frivillige?  
 
 
Som formand for Dressurudvalget skal du sammen med det øvrige udvalg, og i tæt 
samarbejde med administrationen, være drivkraften i både den nutidige og fremtidige 
udvikling af dressursporten i Danmark.  
Siddende formand kandiderer til posten. 
 
 
Dressurudvalget beskæftiger sig bl.a. med: 
 

• Uddannelse, efteruddannelse og videreuddannelse af officials. 

• Reglement – kontinuerlige justeringer og udvikling. 

• Stævnetilrettelæggelse og -afvikling for ponyer og heste, herunder et tæt 

samarbejde med de stævnearrangerende klubber omkring kvalitetsudvikling, 

propositioner m.v. 

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

• Dressurryttere og -heste/ponyer fra bredde/basis- til eliteniveau. 

• Dressurrelaterede emner og problematikker. 

• Hestevelfærd. 

• Kvalitetsudviklingsprojekter, herunder forbundets fokusområder. 

• Rådgivning/sparring til bestyrelsen, andre udvalg, distrikter, ryttere og andre 

interessenter. 

 
Personprofil: 
 

• Du har indgående kendskab til og interesse for dressursporten.  

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

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

weekends. 

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

samarbejdsevner, da du får en bred vifte af samarbejdspartnere i 

administrationen, rideklubber, stævnearrangører, ryttere og officials.  

 
Stillingen er ulønnet, men omkostninger i forbindelse med jobbet dækkes. Du 
oparbejder kvalifikationer, som du også kan bruge i dit civile liv. Dressurudvalget 
holder 6-8 møder om året, og der vil være deltagelse ved stævner, kurser og andre 
arrangementer året igennem. 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 på mail til  
job@rideforbund.dk senest  
den 31. januar 2022.  
 
Eventuelle spørgsmål til stillingen 
kan rettes til Klub- og  
Sportschef Anne Silfwander, 
asi@rideforbund.dk /  
tlf. 20 44 66 21  
 
Læs mere om Dansk Ride Forbund 
på ww.rideforbund.dk  
 
Dansk Ride Forbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
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