
 
Udviklingskonsulent med fokus på klubdrift og 
-certificeringer til Dansk Ride Forbund 
 

Klubcertificering, klubdrift og klubudvikling, foreningsvedtægter og rådgivning  
er nøgleordene i en ny stilling som udviklingskonsulent i DRF. Er du motiveret 
af disse områder, og har du et godt indblik i ridesporten samt lyst til et tæt samar- 
bejde med rideklubberne, er du måske vores nye kollega.  
 
Veldrevne rideklubber med fokus på drift, udvikling og uddannelse er ét af fire centrale 
strategiske indsatsområder for Dansk Ride Forbund. Og netop veldrevne rideklubber er 
forudsætningen for videre udvikling af ridesporten.  
 
I DRF skal vi være aktuelle og relevante for rideklubberne. Vi skal, udover bl.a. at dele 
viden og information med klubberne, kunne rådgive, vejlede og understøtte klubberne i 
deres daglige drift og medvirke til, at klubberne fungerer på et solidt demokratisk grundlag 
og med balance i økonomien. Og netop vedtægter og økonomi er ofte årsager til 
problemer og udfordringer i klubberne, og områder som vi prioriterer at kunne rådgive og 
vejlede om. Det er derfor vigtigt at du har viden om og indsigt i klubdrift, klubadministration 
og foreningsvedtægter – og arbejder både opsøgende og ’udfarende’ samt rådgivende og 
vejledende.  
 
Herudover har DRF beskrevet en opdateret certificeringsordning, som i løbet af de næste 
4 år sigter efter at certificere mere end 100 rideklubber. Den opdaterede 
certificeringsordning igangsættes pr. 1. januar 2021 og skal fungere som en kvalitetssikring 
af udvalgte og prioriterede områder for den enkelte klub. Du får i denne sammenhæng et 
projektlederansvar for udrulningen af certificeringsordningen, og skal varetage det tætte 
samarbejde med klubberne.        
 
Herudover bliver du ansvarlig for vores samarbejde med Dansk Erhverv, der leverer 
personale- og erhvervsjuridisk rådgivning til alle rideklubber med egen elevskole, ansvarlig 
for vores samarbejde med Zakobo, som kan understøtte klubbernes drift og administration 
med et klubadministrationssystem, samt for vores ’Riders1st’ indsats der tilbyder klubberne 
at foretage medlems- og brugerundersøgelser. Du indgår endvidere i Klub- og 
sportsafdelingens øvrige drift og udvikling, og deltager i den løbende servicefunktion 
overfor klubberne. 
  
Du er som person udadvendt, ihærdig og finder motivation og energi i at møde klubberne 
’der hvor de er’. Du er kompetent med en vis autoritet, og har gode empatiske evner samt 
en veludviklet situationsfornemmelse. Du har et godt indblik i ridesporten. og finder 
motivation i at besøge og mødes med klubberne i hele landet.     

 
Din daglige arbejdsplads er i DRF’s administration i Idrættens Hus i Brøndby. Stillingen er 
en fuldtidsstilling uden øvre arbejdstid, og løn forhandles individuelt efter kvalifikationer. 
Samtaler afvikles mandag 19. og tirsdag 20. oktober 2020.  
 
Deadline for ansøgninger er mandag 12. oktober 2020, og ansøgninger sendes pr. mail til 
job@rideforbund.dk  
 
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med stillingen rettes til Klub- og Sportschef Anne 
Silfwander tlf. 43 26 28 19 / e-mail asi@rideforbund.dk, eller direktør Morten Rodtwitt tlf. 43 
26 28 10 / e-mail mro@rideforbund.dk. 

Om Dansk Ride Forbund  
Vi er den 7. største 
idrætsorganisation under Danmarks 
Idræts Forbund (DIF). Vi har 475 
medlemsklubber, der engagerer ca. 
66.000 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 
15 ansatte samt landstrænerne og 
holdledere. 
 
Vores udviklings- og drifts-
organisation 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 
Kontakt til omverdenen og det 
politiske system 
 
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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