Dansk Ride Forbund søger jurastuderende til
arbejdsgruppe for revision af DRF’s Fælles Bestemmelser
Er du stud.jur. (gerne på 2. eller 3. år) med indgående kendskab til ridesporten i Danmark, og
har du derudover en skarp pen og evnen til at formidle klart og præcist, så er du måske vores
nye studentermedhjælper. Til en projektansættelse frem til 31/8-2020 søger Dansk Ride
Forbund nemlig en studerende, der skal fungere som sekretær for den netop nedsatte
arbejdsgruppe, der skal revidere DRF’s Fælles Bestemmelser.
Om opgaven
Arbejdsgruppen har til opgave at revidere DRF’s Fælles Bestemmelser, så de bliver sammenhængende,
nutidige og tilpasset ridesportens mange aktiviteter og interesser. De nye Fælles Bestemmelser skal gælde for
alle klubber, der er medlemmer af DRF, samt klubbernes medlemmer, og de skal ligeledes gælde for alle
stævnearrangører, der afholder stævner på vegne af DRF. Bestemmelserne skal være gældende både i
dagligdagen og i forbindelse med stævner, og de skal virke adfærdsregulerende i forhold til etisk korrekt
behandling af hesten under udøvelse af ridesport.
Som sekretær for arbejdsgruppen får du ansvaret for at:

• Udarbejde oplæg til drøftelser i arbejdsgruppen i samarbejde med arbejdsgruppens formand og DRF’s
Generalsekretær
• Samle op på arbejdsgruppens drøftelser og konklusioner samt skrive referat fra møderne
• Udarbejde statusrapporter til bestyrelsen
• Fungere som skrivende redaktør på DRF’s nye Fælles Bestemmelser
Om dig
Vi har brug for dig, som kender ridesporten i Danmark særdeles godt, og som både er en super skarp
formidler, der kan skrive præcist og forståeligt om komplicerede emner, og har den juridiske baggrund og
indsigt qua dit studie Har du tidligere erfaring med lignende opgaver, er det et plus, men ikke et must.
Det praktiske
Arbejdet med DRF’s Fælles Bestemmelser påbegyndes i uge 43 og forventes afsluttet den 31. august 2020,
hvorefter de nye Fælles Bestemmelser skal fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Undervejs i processen
skal der desuden udarbejdes og afleveres statusrapporter til bestyrelsen (hhv. pr. 1/12-2019 og 1/4-2020). Det
forventes, at gruppen afholder 8-10 møder i alt, hvoraf det første møde ligger den 22. oktober. Ca. 8-10 timers
arbejde må forventes i forbindelse med hvert møde (forberedelse, mødeafvikling og efterbehandling).
Møderne vil som udgangspunkt finde sted hos Dansk Ride Forbund i Brøndby, mens alle andre opgaver kan
udføres hjemmefra. Stillingen aflønnes på timebasis og efter aftale med Generalsekretær Morten Schram
Rodtwitt.
Lyder det som noget for dig?
Vi glæder os til at læse din ansøgning, som du kan sende til job@rideforbund.dk senest den 8. oktober 2019.
Vi gennemgår løbende de indkomne ansøgninger og indkalder ligeledes løbende til samtaler. 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/Privatlivspolitik.aspx

