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Invitation landshold 2022 – U12, U15, U18 & Open 
 

Praktik  

Udtagelsen består af en weekend den 12.-13. marts 2022 for Open og 19.-20. marts 2022 for 

U12, U15 og U18, 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.  

 

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

Hvis du ikke kan deltage i udtagelsen af pga. skader eller sygdom, som dokumenteres fra læge 

eller dyrlæge, kan uredigeret videomateriale fra minimum 1 stævne og 1 træning indsendes, som 

indeholder afleveringer.  

 

Forventninger til dig 

Som rytter forventer vi, at du er i god form i forhold til din aldersgruppe dvs. dyrker fysisk træning 

som løb, styrke, fitness, svømning eller andet nogle gange om ugen. Der er naturligvis andre 

forventninger til en U12 rytter end til en Open rytter. 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 må holdet 

selv arrangere, men de skal fremstå pæne, rene, nye og ens. Hattebetræk skal også påregnes om 

nødvendigt.  

 

Kommunikation: 

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

ryttere, træner og kontaktpersoner fra bestyrelsen er repræsenteret samt forældre i U grupperne. Har 

træneren brug for personlig dialog med en rytter under 18 år, foregår det via forældre eller i samråd 

med forældre.  

 

Betaling: 

355 kr. for udtagelsesweekenden. 

505 kr. i trænergebyr pr. VM og EM man udtages til at repræsentere Danmark ved. Dvs. skal man 

ride både EM og VM er det 2 x trænergebyrer.  

 

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

frafaldne rytter. 

 

Tilmelding via webshop på hjemmesiden mellem 1. januar og 1. februar 2022, samtidigt 

sendes en mail til mgadk@live.dk med navn på pony(er) og rytter, aldersgruppe, samt hvilke 

stævner der ønskes.  
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En rytter stiller først og fremmest op i egen aldersgruppe. Har en rytter flere ponyer at stille op på, 

kan rytteren stille op i to aldersgrupper, men man kan ikke forlade sin egen aldersgruppe for at stille 

op i en anden.  

Trænerne har selv valgt stævner, og om det er frivilligt eller obligatorisk. Fravær kan kun komme 

på tale ved helt særlige tilfælde, så man skal som rytter aktivt vælge landsholdet til og måske vælge 

noget andet fra.  

Mht. EM, som ligger i Wales, vil vi gerne arrangere fælles transport af ponyerne i forhold til Brexit, 

som pt. Gør det lidt besværligt at komme ind i UK på egen hånd med dyr. Derfor skal man ved 

tilmelding også tilkendegive, om man er interesseret i fælles transport af ponyerne.  

Stævner og træninger: 

For U12 ryttere vil der være træning 1 gang om måneden fra december, disse er valgfrie og 

ikke bindende i forhold til landshold. Træning vil hovedsagligst finde sted i Hillerød.  

Udtagelse: 12.-13. marts Open – Obligatorisk  

Udtagelse: 19.-20. marts U15 og U18 – Obligatorisk 

Udtagelse 20. marts U12 – Obligatorisk  

Træning: 9.-10. april U15, U18 og Open – Obligatorisk  

Træning 10. april U12 – Obligatorisk  

NTC Danmark: 23.-24. april – Obligatorisk for alle  

NSC Norway: 28.-29. maj – Obligatorisk Open. Valgfrit øvrige aldersgrupper.  

Nisse Cup Sweden: 11.-12. juni – Obligatorisk U15, U18, Open. Valgfrit U12  

Der kan vælges EM og/eller VM (U12 kan ikke ride VM hold):  

VM Hold Frankrig U18 men U15 kan komme på holdet, såfremt der ikke er U18 ryttere nok: 19.-

24. juli  

EM Hold Wales: 3.-9. august  

 

Yderligere spørgsmål kan sendes til: mgadk@live.dk vedr. U12 kan Signe Sehested eller Line 

Blume Kjøller kontaktes direkte.  
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