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Referat fra evalueringsmøde vedr. VM landshold 2022 samt visioner for 2023

Antal af stævner og træninger

Overordnet et stort ønske om flere træninger. Særligt
hos U rytterne men også hos flere Openryttere.
I den kommende sæson arbejdes der efter månedlige
åbne træninger, og der sigtes både efter udvikling,
bedre sammenhold og spejling imellem
aldersgrupperne.

Kommunikation mellem foreningen og landshold

Tonen blandt holdene på tværs af aldre og tonen
indbyrdes på holdene

Lyst til landshold i fremtiden

Generelt tilfredshed, nogle ønsker mere kommunikation
og gerne tydeligere forventningsafstemning i forhold til
roller hos ryttere, forældre og trænere.
Gennemsigtighed i forhold til hvad Trænergebyr
dækker.
I den kommende sæson arbejdes der efter klare
rammer og forventningsafstemninger imellem forening,
trænere, ryttere og forældre. Som de foregående år
laves der budgetter for landsholdene og evt. stævner,
men det præciseres også, hvad trænergebyret dækker.
Tonen blandt holdene har været god, og de ældre
ryttere har været gode forbilleder for de yngre og gerne
kommet med råd og været hjælpsomme. Både U ryttere
og forældre har været glade for Openrytternes
hjælpsomhed.
På Openholdet har der været en god tone og et godt
samvær hele vejen.
På Juniorholdet har der været mange konflikter. Flere
ryttere har ikke kunne holde den gode tone, og
forældrene har været for optagede af deres eget barn
og har i nogle sammenhænge forværret situationen ved
deres indblanding i hold eller konflikt.
I den kommende sæson vil der være meget tydelige
rammer for, hvad forældrene kan deltage i og hvordan.
Ligeledes vil der være stort fokus på samværet og den
gode tone. Der vil ikke blive plads til dårlig opførsel
overfor hverken hinanden eller ponyerne.
Heldigvis har størstedelen af rytterne lyst til landshold i
fremtiden. 2 ryttere ønsker på nuværende tidspunkt
ikke at være en del af landsholdene. Særligt alle
juniorrytterne ytrer stort ønske om klare rammer og
klar ledelse, men også Openrytterne ytrer ønske om en
god leder. Struktur er vigtigt for alle rytterne i form af
tider, rækkefølger og forståelse for de valg der træffes
af træneren.
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Fællesskab på holdene og eget bidrag hertil

Mounted Games er først og fremmest en HOLDSPORT,
som blev opfundet som en holdsport, og derfor har vi
som forening en meget vigtig opgave i at give alle vores
medlemmer lyst til at være en del af vores hold. Derfor
skal vi skabe de trygge rammer, den klare ledelse og den
gode udvikling for alle vores medlemmer.
Vi skal gøre træningerne åbne, så alle kan deltage og
snuse til sammenholdet og blive inspireret. Nogle
ryttere har måske brug for en personlig snak og
forvisning om, at der er trygt og sjovt på landsholdene.
På Openholdet har der været et godt fællesskab, og
holdet har løst de udfordringer, der opstod, som et
hold.
På Juniorholdet føler ingen af rytterne eller forældrene,
at der har været et fællesskab. Alle mener dog i større
eller mindre grad, at de selv har bidraget til
fællesskabet. De fleste på holdet har en ide om, hvorfor
fællesskabet ikke fungerede for eksempel spredt
camping, ingen fælles aktiviteter og spisning,
forældreindblanding, manglende ledelse, manglende
struktur og utryghed.

Nisse Cup

VM

Landstræneren

Foreningen vil være meget opmærksom på de
bekymringer forældre og ryttere har udtrykt vedrørende
fællesskabet og bruge deres input som nøgleord i den
kommende sæson.
Generelt enighed om et hyggeligt og godt stævne.
Juniorrytterne oplevede en bedre tone på holdet.
Openrytterne var overraskede over at mangle en træner
i finalerne.
I den kommende sæson skal Nisse Cup også være et
tilbud til vores landshold. Det er et godt stævne i
overskuelig afstand.
Overordnet fandt ryttere og forældre stævnet godt,
men nogle ryttere og forældre oplevede stemningen og
det manglende fællesskab så voldsomt, at selve stævnet
blev overskygget heraf.
De fleste ryttere havde forberedt sig godt op til stævnet,
men transporten var for nogle af juniorrytterne lidt
udfordrende.
I den kommende sæson og fremover skal vi lave en form
for manual, som beskriver de enkelte stævner,
transportfif og andre nyttige informationer og forslag,
som rytterne og deres forældre kan gøre brug af, hvis de
vil.
Alle er enige om, at landstræneren er en sød og
hjælpsom mand. Flere af juniorrytterne synes, de har
fået gode fif til træningerne. Openrytterne følte ikke,
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han kunne byde ind med så meget, men har forståelse
for, at han blev sat i en svær situation.
Forældrene (og rytterne) til juniorrytterne synes, at der
har været en udvikling hos flere af rytterne på holdet
individuelt, men at det har været knapt så tydeligt som
hold. Flere ryttere og forældre har følt, at der ikke var
lige stort fokus på alle rytterne, det har skabt en dårlig
stemning.
Begge hold efterlyser struktur og ledelse. Hos
juniorryttere og forældre er der et tydeligt ønske om, at
træneren forstår/taler dansk.

Evaluering med træneren

Landshold fremadrettet

I fremtiden vil der være fokus på målsætning sammen
med den enkelte ryttere og sammen med holdet. Det
skal være tydeligt for alle ryttere, hvad deres eget
succeskriterie er, og hvad holdets succeskriterie er.
Forældrene skal føle sig trygge i, at deres barn bliver set,
så de kan trække sig tilbage og ikke har behov for at
indgå i træningerne eller efterfølgende.
Træneren/trænerne skal være tydelige i deres struktur
og ledelse, og der skal være gennemsigtighed i de valg,
der bliver truffet.
Bestyrelsen kontakter træneren med henblik på at blive
klogere på, hvordan vi som forening kan støtte bedre op
om trænere i fremtiden.
Bestyrelsen ønsker en 3-årig handleplan for
landsholdene. Landsholdene er vores vigtigste aktiv i
forhold til medlemsfremgang og synlighed.
Der skal være flere træninger i en bruttogruppe, hvor
man fra efteråret og frem kan træne med
landstrænerne og udvikle sig. Først til foråret behøver
rytterne tage stilling til deltagelse på et egentligt hold,
og derefter kan trænerne udtage holdene.
Bestyrelsen vil opfordre forældrene i foreningen til at
arrangere nogle sociale arrangementer på vegne af
foreningen for eksempel bowling eller andet hyggeligt,
så rytterne kan interagere sammen ud over ridningen.
Der skal være fokus på den personlige udvikling og den
fælles udvikling.
Der vil være fokus på tydelig struktur og
forventningsafstemning, og der vil være fokus på den
gode tone og den gode opførsel overfor både
mennesker og dyr.
Bestyrelsen arbejder videre på visionerne for den
kommende sæson, så hvis der sidder medlemmer med
input så skriv endelig til mgadk@live.dk

