Dansk Ride Forbund søger to klubrepræsentanter til
arbejdsgruppe ang. trænerlicensordning
Brænder du for frivilligt arbejde, og vil du være med til at sikre, at det generelle
kompetenceniveau hos både trænere, undervisere og ryttere i ridesporten højnes, så har du
mulighed for at blive en del af den arbejdsgruppe, der skal udarbejde et oplæg til en
kommende trænerlicensordning. Dansk Ride Forbund søger nemlig lige nu to
klubrepræsentanter, der kan tiltræde den netop nedsatte arbejdsgruppe hurtigst muligt.
Om arbejdsgruppen
DRFs bestyrelse har netop besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal bestå af repræsentanter fra både
DRFs klubber, DRFs sportsudvalg, DRFs bestyrelse, DRIF, DRFs Sport- og Servicechef samt DRFs
generalsekretær. Gruppen har til formål at udarbejde et oplæg til en trænerlicensordning i DRF, og oplægget
skal kunne danne grundlag for en styrkelse af kompetenceniveauet i ridesporten, så både dyrevelfærden samt
rytternes uddannelse, udvikling og sikkerhed understøttes.
Om dig
For at blive klubrepræsentant i arbejdsgruppen, er det en forudsætning, at du er bestyrelsesmedlem i en
rideklub (gerne under DRF), samt at du har kendskab til/viden om den nuværende trænerstruktur. Derudover
forestiller vi os, at du brænder for både frivilligt arbejde og ridesporten generelt, og at du får energi og glæde af
at være med til at gøre en forskel gennem dit arbejde.
Det praktiske
Arbejdsgruppen forventes at påbegynde arbejdet pr. 30/9-2019, hvor første arbejdsgruppemøde afvikles i
Idrættens Hus i Brøndby. Arbejdet afsluttes 30. april 2020. Herefter indstilles det færdige oplæg til en
trænerlicensordning til godkendelse hos DRFs bestyrelse på deres bestyrelsesmøde i maj 2020. Der afholdes
løbende møder i gruppen efter behov, og derimellem kan der hentes administrativ support fra en koordinator i
DRFs administration. Vi forventer, at du som klubrepræsentant i gennemsnit vil skulle deltage i 4-5
arbejdsgruppemøder med en vis forberedelsestid derhjemme inden møderne. DRF dækker naturligvis
omkostninger til transport i forbindelse med møder.
Lyder det som noget for dig?
Vi glæder os til at læse din ansøgning, som du kan sende til job@rideforbund.dk senest den 25. september
2019. Samtaler afvikles telefonisk og finder sted løbende. Skulle du have spørgsmål, kan du kontakte
Generalsekretær Morten Schram Rodtwitt på tlf. 4326 2810 eller mro@rideforbund.dk.

Stillingen slås op som et led i Dansk Ride Forbund’s politik om offentligt opslag af alle stillinger. Privatlivspolitik
vedr. rekruttering I Dansk Ride Forbund finder du på Dansk Ride Forbunds hjemmeside.
https://www.rideforbund.dk//servicemenu/Om%20DRF/Strategier%20og%20politikker/Privatlivspoli
tik.aspx#Rekruttering

