Medlem til Dansk Ride Forbunds
Breddeaktivitetsudvalg søges
Har du lyst til at drive og udbrede mangfoldigheden
indenfor vores herlige sport?
Udvalgets kerneområde er breddeaktiviteterne. Arbejdet i udvalget er meget varieret, og der afholdes ca.
6 udvalgsmøder samt 4-6 aktiviteter/ arrangementer om året.
Som en del af forbundets breddeaktivitetsudvalg bliver du en del af en organisation, hvor
arbejdsindsatsen fra de frivillige ildsjæle er et af de vigtigste grundelementer. Der vil være rig mulighed
for at mødes og danne netværk med andre ildsjæle ved deltagelse i repræsentantskabsmøde, eventuelle
distriktsbestyrelses-møder samt aktivitetsrelaterede breddeaktiviteter og kurser. Der forventes
forberedelse til hvert udvalgsmøde, ligesom der forventes selvstændigt arbejde med opgaverne mellem
møderne.
Som medlem af Breddeaktivitetsudvalget er du ligeledes medlem af Landsdelsfinale Styregruppen, der
hvert år står for planlægningen og afholdelsen af Landsdelsfinalerne. Her skal der påregnes ca. 5 møder
om året.
Vi søger en person der:
 Har lyst til at udvikle breddesporten i samarbejde med andre ildsjæle.
 Har stor interesse i mangfoldiggørelse af brugen og samarbejdet med hesten, med et særligt øje
for sikkerhed, dygtiggørelse og harmoni mellem hest og rytter.
 Skal kunne inspirere og motivere klubbernes undervisere og medlemmer samt distrikter og udvalg
til at prøve nye aktiviteter.
 Ser Breddeaktiviteter som rekruttering af nye ryttere, men ser i lige så høj grad at
Breddeaktiviteter kan være med til at fastholde og udvikle vores ryttere ude i klubberne.
 Har lyst til at være med til at udvikle, arrangere og afvikle Landsdelsfinaler og et antal
inspirationsdage rundt i landet?
 Er udadvendt, og har evner og lyst til at arbejde med nuværende breddeaktiviteter
Vi tilbyder:
 Bred kontaktflade til klubberne under Dansk Ride Forbund
 Kontakt til den øvrige del af forbundets driftsorganisation
 Stor mulighed for at kunne påvirke udviklingen inden for ridesporten.
 Mulighed for at præge udvikling af breddeaktiviteter
 Spændende og udfordrende arbejdsområder med plads til nytænkning
 Opnåelse af personlige kompetencer gennem frivilligt arbejde
Stillingen er ulønnet, men transport- og rejseomkostninger i forbindelse med jobbet dækkes.
Jobbet er tidsbegrænset til en 4-årig periode, men der vil være mulighed for forlængelse.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til udviklingskonsulent Dorte Nørskov på telefon 40 45 74
70 eller mail bredde@rideforbund.dk
Ansøgningsfrist 15.12.2018. Tiltrædelse efter godkendelse af bestyrelsen. Alle ansøgninger vil blive
behandlet fortroligt. Skriftlig ansøgning sendes til Dansk Ride Forbund, Brøndby Stadion 20, 2605
Brøndby eller pr. E-mail til bredde@rideforbund.dk
Stillingen slås op som et led i Dansk Ride Forbunds politik om offentligt opslag af alle stillinger. Siddende
udvalgsmedlemkandiderer til stillingen.

