
 
Udviklingskonsulent med fokus på elevskoler  
til Dansk Ride Forbund 
 

Vil du være med til at styrke indsatsen for rideklubbernes elevskoler og  
sikre det bedst mulige udviklings- og uddannelsesgrundlag for fremtidens  
nye unge ryttere? 
 
Hestevelfærd og sikkerhed er to af DRF’s grundlæggende værdier. Disse værdier skal i 
alle sammenhænge have højeste prioritet, og fundamentet for en ansvarlig og sikker 
ridesport i fremtiden skabes i rideklubbernes elevskoler.  
 
Til at understøtte, at fremtidens ridesport bygger på ansvarlighed og sikkerhed, har DRF i 
løbet af 2020 beskrevet et ’niveau- og modulopdelt undervisningskoncept’ til elevskolerne, 
hvori opdaterede og digitaliserede ryttermærker er integreret. Elevskolerne er, og skal 
være, stedet hvor ridesportens nye unge ryttere får deres ridemæssige grunduddannelse. 
Elevskolerne skal sikre, at de nye unge ryttere bliver introduceret til ridesporten på en 
sikker og forsvarlig måde, af dygtige og kompetente trænere/undervisere, der styrker 
forudsætningerne for heste som livsstil.  
 
DRF’s niveau- og modulopdelte undervisningskoncept kan integreres i elevskolerne i sin 
fulde form, eller fungere som inspiration for elevskoleunderviserne/-trænerne til at tilpasse 
elevskolens nuværende undervisning.  
 
Det primære formål med undervisningen i elevskolen er at udvikle og uddanne glade, 
motiverede og kompetente ryttere. Og som bevis for de unge rytteres niveaumæssige 
udvikling og uddannelse benyttes DRF’s ryttermærkeprøver. DRF’s ryttermærkeprøver 
spænder over tre niveauer; nybegynder (prøve 1), begynder (prøve 2) og let øvet (prøve 
3), og mærkerne vil fungere som et bevis på/en anerkendelse af rytterens færdigheder, 
viden om og forståelse for hesten, og afspejle det modul i det niveau- og modulopdelte 
undervisningskoncept, som rytteren har gennemgået. 
 
Din primære opgave vil være at præsentere undervisningskonceptet og ryttermærkerne for 
elevskolerne, sikre at elevskolerne vælger undervisningskonceptet og ryttermærkerne til, 
og som en aktiv samarbejdspartner for klubberne, understøtte og supportere med 
implementering i den daglige undervisning. Herudover indgår du 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’, 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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