Vil du have indflydelse på fremtidens distancesport?
Banker dit hjerte for distancesporten? Har du gode ideer til, hvordan vi udvikler dansk distancesport? Og
synes du også, at mange flere burde ride distance? Så er du måske vore nye medlem af distanceudvalget.
Vi søger fire udvalgsmedlemmer til det nye Distanceudvalg. Som udvalgsmedlem skal du sammen med dine
kolleger og administrationen være drivkraften i udviklingen af distancesporten i Danmark – både nu og i
fremtiden.
Udvalget skal bl.a. arbejde med:


Rekruttering af nye ryttere til sporten.



Udviklingen af distanceryttere fra begynder- til konkurrenceniveau.



Inspiration og fastholdelse af rytterne i distancesporten



Stævnestruktur og stævnetilrettelæggelse.



Uddannelse af officials.

Hvem er du:


Du interesserer dig for og har kendskab til distancesporten.



Du brænder for at være en del af udviklingen af sporten i Danmark.



Du er fleksibel, da en del af udvalgsarbejdet ligger om aftenen og i weekender.



Du er selvstændig, struktureret og har gode samarbejdsevner, da du skal arbejde sammen med
administrationen, klubber og officials.

Stillingen er ulønnet, men omkostninger i forbindelse med udvalgsarbejdet dækkes. Du oparbejder også
kvalifikationer, som du kan bruge i dit civile liv. Udvalgsposten er tidsbegrænset til en 4-årig periode, men der
vil være mulighed for en forlængelse.
Ansøgningsfrist: 30. marts 2016
Yderligere oplysninger fås hos koordinator Michelle Kjær Petersen på 43 26 28 22 / distance@rideforbund.dk
Skriftlig ansøgning sendes til: Dansk Ride Forbund, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby eller på e-mail til
distance@rideforbund.dk
Stillingen slås op som et led i Dansk Ride Forbunds politik om offentligt opslag af alle stillinger.
Læs mere om Dansk Ride Forbund på www.rideforbund.dk.

Dansk Ride Forbund er et af DIF’s specialforbund, som har til huse i Idrættens Hus i Brøndby og også har et mindre kontor på
Vilhelmsborg syd for Århus. Dansk Ride Forbund har ca. 69.000 medlemmer fordelt på mere end ca. 470 rideklubber. Dansk Ride
Forbund er Danmarks 7. største idrætsforbund – læs mere på vores hjemmeside www.rideforbund.dk.

