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Indledning 
Dansk Ride Forbund (DRF) og Mercuri Urval har indgået aftale om samarbejde om rekruttering 
og udvælgelse af en generalsekretær med tiltrædelse den 1. juni 2017. 
 
Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval og vil blive anvendt til:  
 

 at sikre en fælles forståelsesramme i ansættelsesudvalget og mellem ansættelsesudvalget 
og Mercuri Urval i relation til organisationen, stillingen og profilen på den nye 
generalsekretær  

 at udgøre baggrundsmateriale til stillingsannoncen som information til muligt interesserede  

 at vurdere kandidaternes kvalifikationer i forhold til stillingens indhold og de formulerede 
krav og forventninger til den nye stillingsindehaver. Således indgår notatet som grundlag 
for vurdering af kandidaternes egnethed til stillingen.  

 
Notatet – og de informationer og vurderinger, som det indeholder – bygger blandt andet på 
informationer og synspunkter fremkommet i forbindelse med interviews med relevante nøgle-
personer og i foreliggende skriftligt materiale.  
 
Har du interesse i stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Mercuri Urval ved Mia 
Hvilshøj Dal på 2245 1576 eller Susanne Bentkjær på 2125 2314. 
 
Du er ligeledes velkommen til at kontakte Dansk Ride Forbund ved formand Ulf Helgstrand på  
uh@rideforbund.dk eller på telefon 28 26 08 65. 
  
Yderligere oplysninger om Dansk Ride Forbund findes på www.rideforbund.dk.  
 

 

Om Dansk Ride Forbund  
Dansk Ride Forbund er med ca. 70.000 medlemmer og ca. 540 klubber det 7. største forbund i 
Danmarks Idrætsforbund (DIF). Denne position giver Dansk Ride Forbund stor idrætspolitisk 
indflydelse, og forbundet arbejder tæt sammen med de øvrige store forbund på at give DIF 
positivt og konstruktivt modspil.  
 

Nationalt 
Dansk Ride Forbund har som interesseorganisation for ridesporten i Danmark samarbejde med 
et bredt spektrum af organisationer og myndigheder som fx Team Danmark, Sport Event 
Denmark, Dansk Varmblod, Seges (heste), Dyrenes Beskyttelse, Hestens Værn, Danske 
Hestedyrlæger, Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og medlemmer af Folketinget. Forbundets 
protektor er H.K.H. Prinsesse Benedikte, der er meget aktiv og engageret i ridesporten og 
forbundets aktiviteter.  
 

Internationalt 
Dansk Ride Forbund er medlem og medstifter af det internationale ride forbund FEI (Fédération 
Equestre Internationale) og det europæiske ride forbund EEF (European Equestrian 
Federation), hvor Dansk Ride Forbunds formand Ulf Helgstrand er vicepræsident.  
 
En markant profilering af holdninger omkring åbenhed, demokrati, hestevelfærd og anti-doping 
har gjort de øvrige nationer opmærksomme på Dansk Ride Forbund, hvilket har medført 
markant international indflydelse. 

mailto:uh@rideforbund.dk
http://www.rideforbund.dk/
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Fremtidens fokusområder 
Dansk Ride Forbund er en velkonsolideret organisation med en velfungerende økonomistyring. 
Forbundet står dog overfor ændringer i den økonomiske struktur, idet DIF implementerer ny 
støttestruktur overfor specialforbundene, samtidig med at der forventes ny kontingentstruktur 
for klubberne. 
 
Herudover oplever DRF pres på økonomien bl.a. i form af øgede udgifter til drift og udvikling af 
it-løsninger. Det er af høj prioritet, at kunne møde klubberne og deres medlemmer med 
tidssvarende digitale løsninger. Samtidig står hele den danske idrætsverden – og hermed også 
ridesporten – overfor store udfordringer, da midlerne til idrætten er under pres og der er færre 
midler til almennyttige formål. Dette giver samlet et behov for at finde nye indtægtsmuligheder 
samt for at sikre en effektiv og omkostningsbevidst drift. 
 
Rideklubberne er i hastig udvikling, og DRF oplever stor involvering i forbindelse med 
stævneaktivitet, elevskole, breddesport m.v. Flere lovkrav presser klubberne økonomisk; lov 
om hold af heste, transportforordning, ansættelsesforhold mv. Lovkravene har bl.a. bevirket, at 
DRF har foranlediget etableret en særaftale for klubberne om medlemskab af Dansk Erhverv, 
for at sikre dem adgang til juridisk rådgivning i alle væsentlige spørgsmål. 
 
DRF skal som organisation være garant for hestevelfærden. Så når der bliver stillet 
spørgsmålstegn ved velfærden, skaber det ofte et offentligt fokus med heftig aktivitet på de 
sociale medier ved for eksempel kritik af sporten, enkelte ryttere, myndighederne, samt 
massive henvendelser til sponsorer og samarbejdspartnere. DRF skal til hver en tid kunne 
navigere professionelt i disse situationer, og til stadighed sikre og vurdere at de rammer, der 
sættes for velfærden, er korrekte og tilstrækkelige, og at alle i DRF efterlever disse. 
 
Ridesporten har siden 1912 haft tre discipliner (springning, dressur og military) på det 
olympiske program, og senest vandt Danmark hold-bronze i dressur ved OL i 2008. På 
nuværende tidspunkt er dressur og springning godkendte aktiviteter under DIF, der er 
herudover defineret fire udviklingsdiscipliner (military, distance, voltigering og TREC sport). 
Paradressur varetages i samarbejde med Parasport Danmark. Dressur er støttet af Team 
Danmark, hvorfor deres fortsatte engagement i ridesporten skal sikres gennem fortsatte 
resultater samt opbygning af elitesystem og struktur. 
 
DRF har udviklet en stærk tradition for breddeaktiviteter, hvor flagskibet er Landsfinalerne, som 
er en årlig landsdækkende samling med seks aktiviteter: Stilstafetspring, ponygames, kvadrille, 
pas de deux, TREC bredde, Teamcup. Breddeaktiviteterne og Landsfinalerne er et stærkt 
brand med fokus på hold- og klubånd. 
 
 

Vision, mission og værdier 
 

Dansk Ride Forbunds vision 
Vi er en moderne og professionel fritids- og idrætsorganisation i særklasse – vi udfordrer og 
udvikler årtusinders traditioner og færdigheder i samspillet mellem hest og menneske. 
 

Dansk Ride Forbunds mission 
 At udvikle og udbrede samspillet mellem hest og menneske. 

 At være en effektiv interesse- og serviceorganisation for rideklubberne og deres 
medlemmer. 

 At varetage dansk ridesports interesser i forhold til nationale og internationale 
organisationer. 
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Dansk Ride Forbunds værdier 
Dansk Ride Forbunds værdier sætter ramme og retning for det fælles arbejde og indsats.  
 
Værdierne er:  

 Passion – heste som livsstil 

 Harmoni – mellem mennesker, hest og natur 

 Sikkerhed først 

 Dygtiggørelse – for alle 

 Hæderlighed 
 

Organisering  
Organisatorisk arbejder Dansk Ride Forbund værdibaseret med udgangspunkt i strategiplaner. 
 

 
 
 
Driftsorganisationen består både af lønnede og frivillige, og den indeholder administrationen, 
nedsatte udvalg og distriktsbestyrelserne. Dansk Ride Forbunds ledergruppe består af 
generalsekretæren og fire afdelingschefer. De enkelte afdelinger arbejder kompetent og 
selvstændigt under ansvar af afdelingscheferne.  
 

Klub og Bredde 
Afdelingen rådgiver klubber og har desuden en gruppe af frivillige klubkonsulenter at trække på 
ved klubbesøg rundt i hele landet. Rådgivningen spænder meget bredt fra problemstillinger i 
klubberne, foreningsvedtægter, kommunale tilskud, certificeringsordning, træner 1 og 2 
uddannelsen, ryttermærker, breddeaktiviteter, nye klubaktiviteter og det årlige højdepunkt med 
Landsfinalerne med deltagelse af bredderyttere fra hele landet. 
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Sport og Elite 
Afdelingen arbejder med at udvikle de forskellige discipliner, opdatere reglement, planlægge 
alle stævner på nationalt niveau og samarbejde med arrangørerne af de internationale 
stævner, konkurrenceregistrering, rytterlicenser, registrering af konkurrenceheste, 
nedklasninger, ponymåling, rådgivning af ryttere og arrangører. Afdelingen arbejder også med 
de danske eliteryttere på de forskellige landshold, Team Danmark, talentudvikling, systematisk 
planlægning af eliteudviklingen, etablering af struktur omkring træning og stævnedeltagelse, 
planlægning af deltagelse i OL, EM og VM. 
 

Kommunikation 
Afdelingen arbejder med rammer for forbundets kommunikation – internt og eksternt, 
pressemeddelelser og pressearbejde, pressearbejde ved danske mesterskaber, World Cup i 
Danmark, EM, VM og OL, hjemmeside, web-tv, publikationer, sociale medier. 
 

Økonomi & Administration 
Afdelingen står for forbundets økonomi (budgetter, regnskab, debitor- og kreditorbogholderi), 
personaleadministration, net shop, sekretariat med servicering af generalsekretær, bestyrelse, 
postudsendelser, IT, forsikringer m.m. 
 

Uddannelse 
Opgaverne er pt. delt ud på de øvrige afdelinger. Opgaverne omfatter udvikling og udbud af 
kurser for alle i Dansk Ride Forbund, hvilket gøres gennem Uddannelseshuset. Kurserne 
omfatter emner som sikkerhed, undervisningslære, ride kurser, officialuddannelse og 
efteruddannelse, stævneprogrammer, ryttermærker, bestyrelseskurser m.v. Uddannelsen af 
ride lærere, ride instruktører og beridere sker i samarbejde med DRIF (Dansk Ride-Instruktør 
Forening). Uddannelse af træner 1 og 2 sker i samarbejde med DIF.  
 
 

Stillingen 
Ansvarsområder og opgaver 

Generalsekretæren refererer til bestyrelsesformanden. Generalsekretæren er daglig leder af 
Dansk Ride Forbunds driftsorganisation, og skal sikre at de strategier og målsætninger, der 
besluttes af bestyrelsen og repræsentantskabet, implementeres i forbundet.  
 
Der er ansat 18 engagerede medarbejdere og 4 afdelingsledere plus landstrænere i Dansk 
Ride Forbund, og generalsekretæren har det overordnede ledelsesmæssige ansvar og 
varetager den daglige ledelse i tæt samspil afdelingslederne.  
 
Generalsekretæren har ansvaret for hele driftsorganisationen og skal sikre at de vedtagende 
målsætninger nås med solid forankring i forbundets værdier, strategier, planer og projekter.  
 
Af konkrete ansvarsområder kan bl.a. nævnes:  

 Implementering og tilpasning af den nuværende strategi (Ambition 2022), herunder de 
strategiske spor i forhold til samarbejdet med DIF samt øvrige repræsentantskabs- og 
bestyrelsesbeslutninger.  

 Understøtte og sikre gennemførelse af repræsentantskabs- og bestyrelsesmøder samt 
sikre det nødvendige grundlag for bestyrelsens arbejde.  

 Aktiv deltagelse i politiske og opinionsdannende processer med interne og eksterne 
interessenter – både nationalt og internationalt. 

 Sikre at det er attraktivt og udviklende at være frivillig i Dansk Ride Forbund. 

 Udvikling og tilpasning af organisationen. 

http://www.rideforbund.dk/~/media/rideforbund/Om%20DRF/Strategier/Ambition2020%20DRF.ashx
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 Videreførelse af en velfungerende økonomistyring. 

 Sikre Dansk Ride Forbund størst muligt indflydelse og stærke samarbejdsrelationer 
med relevante og vigtige interessenter fx DIF, Team Danmark, Antidoping Danmark mv.  

 
 

Profil  
I udvælgelsesprocessen vil såvel den faglige erfaringsbaggrund som de ledelsesmæssige og 
personlige kompetencer blive vægtet.  
 

Formelle kvalifikationer  
 Du skal have interesse for idræt/sport og kende til måden som foreningsidrætten 

organiserer sig på. Du kan have din primære interesse i hestesporten – men det er 
ingen forudsætning.   

 Du har erfaring med at lede en driftsorganisation, særligt økonomistyring og budgetter. 

 Erfaring med bestyrelsesbetjening og/eller -arbejde. 

 Du har erfaring med at arbejde i et politisk set-up, og med at omsætte strategier til 
operationelle handlinger. 

 Du skal kunne optræde som Dansk Ride Forbunds talsperson i forskellige 
sammenhænge, så erfaring med at træde frem i medierne vil være en absolut fordel. 

 Gode engelskkundskaber, både i tale og skrift. 

 

Ledelsesmæssige kompetencer 
 Du har en ledelsesmæssig baggrund, og er en dygtig personaleleder, der evner at lede 

ledere. 

 Du har erfaring med at lede organisationer i udvikling. 

 Du er god til at motivere og kan engagere både personale og frivillige ildsjæle. 

 Du kan bevæge dig helt ud i klubberne og være både lyttende og engageret, samtidig 
med at du naturligt går forrest og kan tale på vegne af klubberne og deres medlemmer. 

 Du er en tydelig leder, som har gennemslagskraft, handlekraft og er beslutningsdygtig.  

 

Personlige kompetencer  
 Du har modet til at være en tydelig leder med viljen og lysten til at gå forrest og skabe 

engagement for den fælles sag. 

 Du er resultatorienteret og sikrer retning og opbakning til de fælles indsatser – konflikter 
er ikke noget, du skaber, men løser! 

 Du er en god netværker, som kan skabe hensigtsmæssige relationer på tværs af 
hestefaglige, kommercielle og idrætspolitiske miljøer – nationalt og internationalt. 

 Du bliver i overblikket, og har samtidig øje for de vigtige og helt afgørende detaljer. 

 Strategisk stærk og spiller dig selv på banen i relevante politiske sammenhænge.  

 Imødekommende og skaber en god tone og miljø. 

 Delegerende og lader gerne andre tage del i den fælles succes.  
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Ansættelsesvilkår 
Stillingsbetegnelsen er generalsekretær. Generalsekretæren refererer til 
bestyrelsesformanden. Stillingen er en fultidsstilling på individuelle ansættelsesvilkår, hvor 
lønnen fastsættes efter kvalifikationer. 
 
Administrationen har kontor i Idrættens Hus i Brøndby, hvor størstedelen af de danske 
idrætsforbund under DIF også holder til. 
 

Kandidaten skal være indstillet på fleksibel arbejdstid, der til tider inkluderer både aften- og 
weekendarbejde samt rejseaktivitet. Kandidaten skal have egen bil for at kunne udfylde 
stillingen. 
 

 

Ansættelsesudvalg  
Ansættelsesudvalget består af:  

 Bestyrelsesformand Ulf Helgstrand  

 Bestyrelsesmedlem Jakob Ravnsbo  

 Bestyrelsesmedlem Anne-Mette Binder  

 Bestyrelsesmedlem Hanne Rump  

 DRF Chefkonsulent Anja Heinsen  

 DIF Specialkonsulent Jan Darfelt  
 
Fra Mercuri Urval bistår Mia Hvilshøj Dal og Susanne Bentkjær ansættelsesudvalget. 
 
 

Tidsplan 

AKTIVITET TIDSANGIVELSE 

Ansøgningsfrist d. 4. april 2017 kl. 10.00 

Udvælgelse af kandidater til 1. samtaler d. 6. april 2017 

1. samtaler d. 18. april 2017 

Test, personvurdering og referencetagning d.19. – 21. april 2017 

Rapportering og 2. samtaler d. 24. april 2017 

Tiltrædelse 1. juni 2017 

 
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer DK-02843) senest den 4. april 2017 kl. 10.00. 
 
 


