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www.mounted-games.dk 

 

 

Værdier 
Vi sætter kvalitet og troværdighed højt 
Initiativ og vilje er hjørnestene i vores organisation 
Karriere og livet ved siden af ridning understøttes af alle 
Vi rider med hjertet, og arbejder konstant og målrettet på at blive bedre  

 

 

Invitation til Open landshold 2021 
 

Kære Open ryttere 

 

Vi ser frem til en forrygende sæson 2021, og vi håber, at I vil stille op til landsholdsudtagelserne i 

marts.  

 

Praktik  

Udtagelsen består af en weekend den 20.-21. marts 2021, hvor træneren for jeres aldersgruppe 

træner jer. I kommer til at ride konkurrence og træne, og der vil være holdmøder, hvor I 

forventningsafstemmer for året.  

Efter weekenden udtager træneren i jeres aldersgruppe et eller flere hold til at repræsentere 

Danmark til de aftalte stævner.  

 

Som rytter skal du kunne ride NTC den 25.-25. april 2021 med dit hold, såfremt du bliver udtaget, 

med mindre du eller din pony bliver ramt af skade eller sygdom.  

Det er træneren, der træffer afgørelse om, hvilke ryttere der repræsenterer Danmark. 

Hvis du ikke kan deltage i udtagelsen af særlige årsager kan uredigeret videomateriale fra 

minimum 1 stævne og 1 træning indsendes, som indeholder afleveringer.  

 

Ud over udtagelsesweekenderne og stævner planlægger rytterne og træneren 1 

træningsweekend i foråret/sommeren. Dette aftales i forhold til både træner og din kalender.  

 

Forventninger til dig 

Som rytter forventer vi, at du er i god form dvs. dyrker fysisk træning som løb, styrke, fitness, 

svømning eller andet nogle gange om ugen. Din pony skal være i god form og fremstå præsentabel. 

Du skal være i stand til at passe din pony selv til stævner og træninger, og have lyst til at bidrage til 

et godt sammenhold på holdet, hvor i alle yder jeres bedste for det bedste resultat. Du skal købe 

landsholdstøj via vores webshop minimum 1 T-shirt og 1 hoodie. Underlag er op til holdet selv, 

men de skal fremstå pæne og i Danmarksfarver/logo/flag.  

 

Datoer og begivenheder 

 

Udtagelse 20.-21. marts Vallensbæk  

 

NTC stævne Danmark 24.-25. april Vallensbæk 

 

EM Danmark 11.-19. juli  

 

VM Skotland 1.-8. August  

 

 

 

 

 



Side 2 af 2 

Kommunikation: 

Alt kommunikation finder sted i en lukket gruppe på FB for den pågældende aldersgruppe, hvor 

ryttere, træner og kontaktpersoner fra bestyrelsen er repræsenteret.  

 

Betaling: 

355 kr. for udtagelsesweekenden. 

505 kr. i trænergebyr hvis man udtages til at repræsentere Danmark ved EM eller VM  

Hvis man udtages til reserve og senere bliver sat ind på holdet, overtager man udgifterne fra den 

frafaldne rytter. 

 

Tilmelding senest 1. februar via webshop. Gerne før. 

Fra den 1. januar kan man betale via webshop. 

Betaling via webshop mellem 1. januar og 1. februar 2021.  

 

Til udtagelsesweekenden taler I med jeres træner om, I er interesseret I EM/VM.  
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