
 
Landstræner for ponydressur  
 

Det er DRF’s målsætning at være blandt verdens bedste nationer i dressur og kæmpe med om 
medaljer ved både EM, VM og OL. Det kræver, at vi i Danmark fortsat er blandt de bedste til at 
talentudvikle de unge dressurryttere, og til at løfte den opgave søger vi en landstræner, der kan samle, 
inspirere og motivere de unge ryttere og deres daglige trænere.  
 
Pr. 1. januar 2022 omorganiseres DRF’s eliteafdeling således, at der ansættes to nye elitesportschefer for henholdsvis 
dressur og springning. Som landstræner for ponydressur bliver du en del af et stærkt team, der hver dag brænder for   
talent- og elitearbejdet i ridesporten. Du vil referere til elitesportschefen for dressur, men vi forventer, at du i tæt 
samarbejde med landstræneren for Junior, Young Rider og U25 har et skarpt blik for de kortsigtede indsatsområder og 
bidrager aktivt til de langsigtede udviklingsmål.  

 
Som landstræner for ponydressur forventer vi også, at dine ridesportsfaglige tilgang til 
talentudvikling harmonerer med DIF og Team Danmarks principper i talentHUSET.  

 
Landstræneren for ponydressur er en central ambassadør for ridesporten i Danmark, og 
du har blandt andet til opgave at medvirke til, at DRF’s normer og værdier for god adfærd 
for ryttere, trænere, holdledere mv. efterleves. Du bliver en del af en ofte hektisk men 
spændende hverdag, hvor det forventes, at du har et godt organisatorisk overblik og er 
hurtig til at danne nære relationer til både kolleger i organisationen og forbundets mange 
eksterne samarbejdspartnere og interessenter. Ridesporten i Danmark er fyldt med stærkt 
engagerede ryttere, trænere, forældre, klubledere, stævnearrangører, hesteejere mv., som 
alle sammen er vigtige brikker i ridesportens fortsatte udvikling. Derfor forventes det, at du 
er nærværende og tilstedeværende i de forskellige miljøer, men samtidig har en robusthed 
til at fastholde overordnede planer og strategier. 
 
Læs mere om ansvar og opgaver for landstræneren for ponydressur i stillingsbeskrivelsen. 
 
Vi søger en karismatisk landstræner til ponydressuren, som har en stærk faglighed og stor 
passion for dressursporten og i særdeleshed for talentudviklingen. Du har et indgående 
kendskab til ponydressur-miljøet, og er stærkt motiveret af at rådgive, vejlede og inspirere 
de unge talenter i tæt samarbejde med deres forældre og daglige trænere. Landstræneren 
gennemfører i samarbejde med holdlederen aktiviteterne, der indgår i årets sportsplan. 
Herunder træningssamlinger, træner-seminarer, tilstedeværelse ved iagttagelsesstævner, 
og landstræneren står ligeledes sammen med holdlederen i spidsen for 
ponydressurlandsholdet ved internationale mesterskaber.    
 
Stillingen er en deltidsstilling, og løn forhandles individuelt.  
 
Deadline for ansøgninger er mandag 29. november 2021, og ansøgninger sendes pr. mail 
til job@rideforbund.dk  
 
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med stillingen rettes til direktør Morten Schram Rodtwitt 
tlf. 2937 0916 eller pr. mail mro@rideforbund.dk 

Om Dansk Ride Forbund  
Ridesporten er den 8. største idrætsgren 
under Danmarks Idræts Forbund (DIF). 
DRF har ca. 450 medlemsklubber der 
engagerer ca. 64.000 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 25 
medarbejdere. 
 
Vores driftsorganisation 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 
Uddannelsesvirksomhed 
Rådgivning og service 
Konkurrencevirksomhed 
Landshold og talentudvikling 
Faglig og politisk interessevaretagelse 
 
Vores værdier: 
Passion  
Harmoni 
Sikkerhed først 
Dygtiggørelse 
Hæderlighed 
 
 
Dansk Ride Forbund 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
 
www.rideforbund.dk 
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