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Holdleder for dressur med ansvar for pony
Reference
Nærmeste foresatte: Dansk Ride Forbunds elitesportschef for dressur
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Generelt
Nedenstående ansvar og opgaver skal varetages og udføres i overensstemmelse med DRF’s til enhver tid gældende
talent- og elitestrategi i samarbejde med Dansk Ride Forbunds elitesportschef for dressur samt øvrige eliteafdeling.
DRF’s normer og værdier for god adfærd
Som medarbejder i DRF repræsenterer du ridesporten i Danmark. Det betyder at du fungerer som ambassadør for
DRF’s værdier og normer for god adfærd, som skal afspejles i din dagligdag – både overfor kollegaer i DRF, de frivillige
og medarbejderne i klubberne, overfor ridesportens undervisere og trænere, overfor DRF’s samarbejdspartnere og ikke
mindst overfor rytterne. Den gode adfærd bygger på følgende, og gælder for enhver medarbejder i DRF:
• at man overholder DRF’s retningslinjer for korrekt anvendelse af hesten til ridesport
• at man arbejder for at implementere de til enhver tid gældende politikker og strategier, vedtaget af Dansk Ride
Forbunds bestyrelse
• at man varetager sine opgaver ansvarligt og med respekt for sine kolleger, samarbejdspartnere og ryttere, og
udviser imødekommenhed når der er behov for hjælp, support og service
Holdleder for dressur med ansvar for ponys ansvar og opgaver omfatter følgende:
• I samarbejde med ponylandstræner varetager holdlederen en ledende, supporterende og koordinerende
funktion ved gennemførelse af træningssamlinger
• I samarbejde med ponylandstræner varetager holdlederen en ledende, supporterende og koordinerende
funktion (chef d’equipe) i forbindelse med landsholdsdeltagelser i internationale stævner. Efter aftale med
elitesportschef og landstræner kan holdlederen varetage udvalgte stævnedeltagelser som eneansvarlig
• I samarbejde med elitesportschef og landstræner udarbejder holdlederen årets sportsplan inkl. aktivitetsoversigt
for junior/young rider og er ansvarlig for opdateringer til offentliggørelse på DRF’s medieplatforme i løbet af året
• I samarbejde med elitesportschef og landstræner planlægger holdlederen sin tilstedeværelse ved
træningssamlinger og internationale stævner
• I forbindelse med træningssamlinger og internationale stævner orienterer holdlederen DRF’s presseansvarlige
om forslag til historier, resultatformidling og presseindsatser
• Holdlederen yder i øvrigt faglig og ledelsesmæssig sparring i sportslige sammenhænge til landstræner for
dressur med ansvar for pony
• I samarbejde med DRF’s administration varetager holdlederen alle tilmeldinger af ryttere til de internationale
turneringer, cups og mesterskaber som fremgår af sportsplanen
• Det er holdlederens ansvar at sørge for koordinering, indsamling af størrelser samt tildeling af landsholdstøj til
rytterne, efter aftale med elitesportschefen og jf. DRF’s samarbejdsaftale med leverandøren.

