
Så er Foreningen SpringDanmark godt i gang 

Hermed en lille nyhedsopdatering fra foreningen SpringDanmark som mere 
eller mindre har været i gang siden starten af 2021. Der er sket mange ting, 
mange medlemmer og sponsorer er kommet til og det første projekt har 
modtaget penge fra foreningen.  

DRF SpringDanmark talentprogram

Igennem længere tid har DRF arbejdet på at udvikle springsporten i Danmark og det 
er blevet til talent-programmet DRF SpringDanmark Talentprogram, som har 
modtaget støtte fra foreningen SpringDanmark. 

"Dansk Ride Forbund har en målsætning om, at Danmark bliver blandt verdens 

bedste nationer i springning og tror på, at et bredt samarbejde med ridesportens 

interessenter og en aktiv talent- og eliteudvikling er vejen frem for dette mål. Med 

støtte fra foreningen SpringDanmark har vi udviklet talentprogrammet DRF 

SpringDanmark Talent, der henvender sig til unge ryttere i alderen 12-18 år, og som 

skal sikre en styrket talentudvikling samt en rød tråd frem mod brutto- og 

landsholdsgrupperne" - siger Bo K. Møller og Kimi Nielsen fra DRF 

De første ryttere er udtaget til de 4 talentcentre og de første samlinger starter op i 
april 2021. Du kan læse meget mere om programmet her og se hvem er der udtaget 
til programmet https://rideforbund.dk/elite-talent/landshold-talentudvikling/drf-
springdanmark-talent 
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Generalforsamling 
Den 10. marts blev der afholdt generalforsamling med efterfølgende årsmøde og det 
blev to rigtig gode møder med masser af gode ideer. Desuden fik vi valgt to nye 
bestyrelsesmedlemmer ind - Sigurd Nielsen og Kasper H. Hansen, vi er sikker på de 
begge kan bidrage med hver deres erfaringer / kompetencer.  

Du kan finde referat fra generalforsamlingen på vores hjemmeside.  

Det blev bl.a. besluttet, at man ville arbejde videre med 4 udvalgsgrupper, som skal 
understøttes af bestyrelsen. Vi søger personer, der har lyst til at deltage inden for de 4 
områder. Sidder du med en god ide så tøv ikke med at kontakte os.  

 

 
Udvalgsgrupper  1. Stævneudvalg 

 Udvikling af C/D stævner - Udvikling af B stævner - Udvikling/forslag til nye turneringer 
(eks. Stilcup på D-niveau/DM-stilcup heste) 

 

2.  Forældreudvalg 

 Hjælp/sparring som ny i sporten - Hjælp/sparring til det første internationale stævne 
- Mentorordning – junior/youngrider kontra de nye i talentprogrammet 

 

3. Trænerudvalg 

 Træner kurser/uddannelse af ikke ”u-uddannede” trænere - Træner sparring 
- Samarbejde trænerne imellem 

 

4. Markedsføringsudvalg 

 Forslag til tiltag:  
Vi skal have gjort foreningen synlig og skaffet flere medlemmer/ sponsorer 
Sociale medier 

 Vi mangler aktuelt 1 person til at stå i spidsen for denne gruppe 
 

Har du lyst til at være med i en af de ovennævnte grupper - så send os en mail 
på info@foreningenspringdanmark.dk 
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Medlemskaber & sponsorer  

Mange sponsorer og medlemmer er kommet til siden vi startede foreningen op, men 
vi mangler endnu flere støtter - så hvis du ikke allerede har tegnet et medlemskab så 
gå ind på vores hjemmeside og meld dig ind allerede i dag 
- https://foreningenspringdanmark.dk/?page_id=89 

 

Vi siger tak til vores sponsorer: 
Linde Equestrian, Absolute Horses, Stutteri Ask, ID-people, Øvlisen & far, 

Easy Agri-Care, og desuden tak for en "hemmelig donation"  

Kender du nogen som gerne vil støtte op?  - så tøv ikke med at kontakte os på 
https://foreningenspringdanmark.dk/?page_id=81. 
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