
 
Holdleder for springing (pony & children) 
 

Vi søger en holdleder til pony & children-springning, der i samarbejde med landstræneren samt 
eliteafdelingens øvrige medarbejdere kan varetage og koordinere opgaverne omkring bruttogruppen 
og landsholdet.   
 
Som holdleder for pony & children-springning bliver du en del af et stærkt team, der hver dag arbejder passioneret for 
talent- og elitearbejdet i ridesporten. Du vil referere til elitesportschefen for springning, og vil i tæt samarbejde med 
landstræneren for pony & children varetage opgaverne omkring bruttogruppen og landsholdet som beskrevet i 
stillingsbeskrivelsen.  

 
Som holdleder forventer vi, at du har gode administrative evner og et godt overblik over 
sæsonens forskellige indsatser og aktiviteter, og det vil være en fordel hvis du har 
kendskab til DIF og Team Danmarks talentudviklingsprincipper i talentHUSET. 

 
Holdlederen er, sammen med landstræneren for pony & children og de øvrige 
medarbejdere i DRF’s eliteafdeling, centrale ambassadører for ridesporten i Danmark. 
Som holdleder har du 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. 
 
Der er tale om en deltidsstilling med en gennemsnitlig forventet ugentlig arbejdstid på 5 
timer. Nogen rejseaktivitet må desuden forventes. Stillingen er frivillig, men udgifter 
forbundet med rejser samt kørsel vil blive dækket.  

 
Deadline for ansøgninger er mandag 17. januar 2022, og ansøgninger sendes pr. mail til 
job@rideforbund.dk  
 
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med stillingen rettes til Elitesportschef springning Janni 
Thermann tlf. 23327114 eller pr. mail jt@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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