
Mounted Games Association Denmark 

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 U12 2021 
 

Kære U12 ryttere og forældre 

 

Vi ser frem til en forrygende sæson 2021, og vi håber, at vi har fundet en måde, så du og din familie 

har lyst til at deltage i træninger og måske stævner med jævnaldrene i den kommende sæson.  

 

Praktik  

Vi har valgt at have 3 træningsgange for U12.  

I stedet for at det er hele weekender, så træner I en dag i halvanden time sammen. Det gør vi 1 gang 

i november, 1 gang i januar og 1 gang i februar måned. Derefter er der selve udtagelsesweekenden i 

marts måned den 20. marts, hvor man træner 2 x 1 time 1 dag. Træneren tager derefter en snak med 

de enkelte børns forældre vedr. muligheder og sammen planlægger forældre og trænere videre 

træning og stævnedeltagelse.  

Nogle børn vil blive udtaget til EM, men uanset hvad er målet at alle i U12 gruppen får trænet 

sammen, og alle der ønsker det også får stævneerfaring med hold til måske EM men ellers Nordiske 

Hold Mesterskaber og/eller Nisse Cup i Göteborg.  

  

Man behøver ikke deltage i alle træningerne, og man behøver ikke ride stævner. Efter træningen i 

marts, så planlægger trænere og forældre, hvilke ryttere der har lyst til både at træne og ride 

stævner, og hvilke ryttere der måske bare vil træne, og derefter melder træneren datoer ud for 

træninger i april, maj og juni.  

 

Forventninger til dig 

Som U12 rytter skal du komme med godt humør, have lyst til at lære og være en god kammerat.  

Du skal købe landsholdstøj via vores webshop minimum 1 T-shirt og 1 hoodie. Underlag afklarer 

holdet selv, men underlaget skal fremstå pænt og indikere, at I repræsenterer Danmark i form af 

farver og evt. flag/logo. (Der arbejdes på en sponsor til underlag)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side 2 af 3 

Datoer og begivenheder: Lokationer kommer snarest.  

Deltagergebyr pr. træning: 105 kr. betales via webshop ved tilmelding.  

 

Træning 15. november  

 

Træning 10. januar  

 

Træning 28. februar  

 

Træning 20. marts  

 

Træninger i april, maj og juni planlægges i marts.  

 

NTC stævne Danmark 24.-25. april  

 

Nisse Cup Sverige 12.-13. juni  

 

EM Danmark 11.-19. juli 

 

Budget:  

Budget laves snarest.  

 

Kommunikation: 

Alt kommunikation finder sted i en lukket U12 gruppe på FB, hvor ryttere, forældre, træner og 

kontaktpersoner fra bestyrelsen er repræsenteret. Derfor er det vigtigt, at mindst en af dine forældre 

har en FB-konto.  

 

Information om træninger og stævner: 

 

Træningerne bliver tilrettelagt så alle uanset evner og erfaring kan deltage. Til træningerne kan 

man både ride sammen med nogle man kender, og nogle man ikke kender.  

 

Stævner: 

NTC er et stævne i Danmark i Vallensbæk for hold, hvor der oftest kommer hold fra Norge, 

Sverige, Tyskland og Danmark. Det er over 2 dage. Lørdag aften er der fællesspisning, hvis man 

orker. Det er inkl. I prisen for rytterne. Man rider 2 gange lørdag og 2 gange søndag. Hver gang 

man skal ride, er der 10 lege man skal igennem. Træneren bestemmer, hvem der rider hvilke lege. 

Normalt sidder man over 1-3 lege ud af 10, så alle ponyer og ryttere får en pause. Med mindre kun 

er 4 på et hold, så må man ride det hele  Til NTC er der junior og open klasse. Dvs man rider ikke 

sammen med de voksne.  

 

Nisse Cup er et meget meget hyggeligt stævne i Sverige ved Göteborg. Næsten alle de danske 

mounted games ryttere har startet deres karriere med dette stævne. Stævnet er delt op i junior og 

open ligesom til NTC. Stedet er hyggeligt og let at komme rundt på, og børnene elsker at være der.  

Nogle gange bruger de en bane der ligger 5 minutter derfra, fordi deres egen bane ikke er så stor. Så 

bor man stadig på Alleby rideklub men rider blot på en anden bane. Der er normalt en del danskere 

til start, så man er ikke alene dansker. Der kommer hold fra Sverige, Danmark og Norge. Ligesom 

til NTC rider man to gange om dagen og 10 lege pr. gang.  



Side 3 af 3 

 

EM er i Danmark. Dette får i meget mere at vide om til træningerne, men det er en kæmpe 

oplevelse, og foreningen fokuserer på at de unge ryttere får erfaring og har en kæmpe oplevelse 

frem for resultatet.  

 

Tilmelding til de forskellige træninger foregår via webshop som bliver åbnet 10 dage før hver 

træning på www.mounted-games.dk 

 

Landstræneren vil efter træningen i februar kontakte jer med et skema, hvor I kan krydse af, hvilke 

stævner I evt. er interesseret i at deltage i i løbet af foråret og sommeren.    

 

http://www.mounted-games.dk/
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