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Fællestræninger/Landshold 2023 

Fælles træninger: 

I oktober, november, januar, februar, marts vil der en gang om måneden være fælles træninger. Disse vil foregå både 

ude og inde afhængigt af vejret og måneden. Til disse træninger er ALLE velkomne, også selvom der ikke stilles op til 

landshold. Formålet er udvikling og spejling og naturligvis et bredt fællesskab, hvor kager og hygge er velkomne også 

☺  

Til fællestræningerne rider man 1 gang og 1-1,5 time afhængigt af antal på holdet osv. Fællestræningerne koster 50 kr. 

pr gang, og man tilmelder sig via webshoppen senest 1 uge før.  

Landshold: 

Mål: 

Stille med 3-4 hold til Nordic Team Championship (Danmark), Norway Summer Challenge (Norge) og Nisse Cup 

(Sverige). Målet for Openholdet er topplaceringer. Målet for juniorholdet vil være udvikling og øget fokus på 

resultater til alle 3 stævner. Målet for mini og miniput vil blive defineret sammen med holdet efter udtagelsen, men 

udvikling, erfaring og succes er hovedformålet for alle U hold. Fælles for alle holdene er, at det skal være SJOVT og at 

FÆLLESSKABET på holdet og på tværs af holdene er bærende.  

EM/VM:  

VM afholdes i Australien og har sit eget oplæg.  

Det er ikke obligatorisk at kunne deltage i EM for at stille op til landshold, og trænerne vil ved udtagelsen vurderer 

sammen med rytterne, om deltagelse i EM er en mulighed. Så man kan sagtens ride landshold uden deltagelse i EM.  

Udgifter: 

Alle: Du betaler selv udgifter til deltagelse ved stævner. Ved fællestræningerne betales der 50 kr. pr. gang. Da der ikke 

er en reel udtagelse, men denne beror på fællestræningerne, vil der ikke være et gebyr i forbindelse med udtagelsen.  

Du betaler 100 kr. i trænergebyr pr stævne du udtages til. Skal du deltage i EM, så betales der yderligere 250 kr. i 

trænergebyr. Hvis du bliver udtaget, skal du senest 1. april have betalt dit/dine trænergebyr via vores webshop. 
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Du skal have en landsholdshættebluse og t-shirt samt et hattebetræk. Underlag aftales på holdet men skal være ens. 

ALT udstyr skal fremstå RENT og i klare farver, dvs. se ud som nyt og ikke være forvasket/nusset. Nederst kan du se et 

budget for de forskellige stævner. Bluser skal købes på sportyfied og være ens med de øvrige landshold.  

Forpligtigelser: 

Du forpligtiger dig til at holde dig selv og din pony i topform. Din pony og dit udstyr skal fremstå pænt og velholdt 

(pudset), og du er klar over, at du er en rollemodel for andre ryttere i foreningen. Når du transporterer din pony, skal 

det ske under forsvarlige forhold og med ordentlig hviletid på længere ture dvs. ud over Norden.  

Tilmelding og udtagelse: 

Mellem 1. februar og 1. marts vil du (og dine forældre for U ryttere) have en dialog med din gruppetræner om, hvad 

du kunne have interesse i at deltage i. Din træner noterer ned, og efter fællestræningen i marts, vil træneren 

offentliggøre holdet/holdene for sæsonens stævner.  

Når du tilkendegiver, hvilke stævner du eventuelt vil ride, så bedes du også give besked om, om du har brug for hjælp 

til transport, eller om du evt. kan have en med i din trailer. Hvis du har en FAST køreaftale, så bedes du også 

tilkendegive dette.  

Det er af YDERSTE vigtighed, at vores medlemmer er med til at hjælpe alle afsted. Så derfor beder vi ALLE være åbne 

for samkørsel, hvor det giver mening rent praktisk. For hvis ikke vi hjælper hinanden, så kan der være hold, der ikke 

kan komme afsted.  

Trænere: 

Træner for Open er: Signe Sehested 

Træner for Junior er (U18): Liv Møller Jensen  

Træner for Mini/Miniput (U12/U15) er: Stine Omsted  

Alle trænere forpligtiger sig til at være objektive overfor de enkelte ryttere. Det er trænerne, der alene udtager de 

forskellige hold, og trænerne må ikke drøfte sine overvejelser med ryttere og forældre. Når der er udtaget hold, så 

skal trænerne enten på skrift eller tale begrunde sine valg og give feedback til hver rytter.  

Hvis du har spørgsmål så tag fat i din gruppetræner eller skriv til mgadk@live.dk  
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