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Kære medlemmer 
 
Så kan vi med glæde præsentere jer for de nye ungdomslandstrænere for 2021. 
Som de fleste ved, kommer der nye aldersgrupper fra 2021, det vil sige, at det ikke længere 
hedder U14 og U17, men fra nytår hedder det U15 og U18. U12 bibeholdes.  
 
U12 rytterne får i 2021 fornøjelsen af Alberte Blume Kjøller som træner. Alberte har redet 
Mounted Games siden 2011, og har både erfaring og flotte resultater i både U14, U17 og Open 
kategorien som rytter. De sidste par år, har hun udviklet sine evner indenfor træning af de unge 
ryttere, og hun har også fået pædagogisk erfaring ved at arbejde i daginstitution.  
Alberte brænder for de unge ryttere og vil arbejde hårdt på at kunne stille et hold til EM 2021.  
Vi er meget glade for vores samarbejde med Alberte, og vi ser frem til at følge Alberte og U12 
rytterne næste år.  
 
U15 og U18 rytterne får fornøjelsen af den engelske træner Dave Wright. Dave har i mange år 
trænet særligt U14 og U17 ryttere for både hold, par og individuelt med flotte resultater. Han 
brænder for at udvikle og motivere de unge ryttere, og har i mange år rejst verden rundt med 
sin steddatter, som også rider Mounted Games. Dave har også et engelsk ungdomsklubhold, 
men han har et stort ønske om at bidrage til gode oplevelser og resultater for vores danske 
ryttere. Vi har lyttet til forældre og rytteres ønske om, at træneren ikke skulle være rytter selv, 
og vi håber, at både U15 og U18 rytterne vil tage godt imod vores nye træner, og se det som en 
kæmpe mulighed for at få en international erfaren træner.  
 
Vi er meget glade for den mulighed vores ryttere og forening har fået med Dave, og vi ser frem 
til at følge Dave og U15 og U18 rytterne næste år.  
 

          


