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Info og dialogmøde med Trænerne

Agenda

• Velkommen og dagens program. v. Annette Mosegaard

• Dansk springsport. Hvor er vi og hvor skal vi hen? v. Bo. K Møller

• Hvad er Foreningen SpringDanmark? 

• DRF Talentprogram v. Johnny Hansen

• Debat og dialog. - : v. Sigurd Nielsen

◦ Forslag til tiltag, der kan udvikle dansk springsport
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Dansk Springsport ved Bo. K Møller
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Hvor er dansk springsport og hvor skal vi hen?
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Bagrund for Foreningen SpringDanmark

Bredde og talentudvikling

•Faldende antal springryttere – specielt ponyer

•Små børne- og ungdoms årgange 

•Mange andre muligheder for børn og unge – stor konkurrence

•Svært at fastholde rytterne i sporten

Elite

•Ambitiøse mål fra Landstræneren – ungdommen og OL 2024

Økonomiske ressourcer 

•Et lille land

•DRF økonomi og ressourcer samt manglende Team Danmark støtte af springsporten
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Hvordan hjælper vi bedst springsporten?

•Find økonomi, der direkte kan støtte udvikling af springsporten 

•Samarbejde på tværs efter fælles mål
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Bestyrelsen Foreningen SpringDanmark

Formand: 

Christian Just Linde

Næsteformand: 

Annette Mosegaard

Bestyrelsesmedlemmer: 

Bestyrelsesmedlemmer:

Søren Møller Rohde

Caroline Heering

Søren Rasmussen

Kasper H Hansen

Sigurd Nielsen

Sekretariatschef:

Hanne Vistesen Graversen

Bestyrelsen vælges på 

generalforsamlingen og for 2-3 år ad 

gangen
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Formål

Foreningens formål er at styrke springsporten ved:

• At tiltrække og fastholde ryttere

• At bidrage til at aktiv udvikling af talent og elite
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Strategi 

• Foreningen skal igennem fondsfinansiering, sponsorater og medlemskaber indsamle 

økonomiske midler, der alene skal anvendes til udvikling af dansk springsport.

• Foreningen identificerer og udvælger de projekter, der kan understøtte den langsigtede 

udvikling af springsporten.

• Foreningen vil sætte relevante kompetencer og sparringsgrupper sammen, så disse kan 

bidrage med deres ekspertise ved valg af projekter.
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Hvem kan søge støtte hos Foreningen SpringDanmark?

Støtte kan søges af:

Forbund, foreninger, klubber og arrangører. 

Støtte kan ikke søges af:

Enkelt personer eller til private formål.

foreningenspringdanmark.dk 10april 2021



Indsatsområder

Foreningen vil fokusere på at udvikle dansk springsport igennem:

• Talentudvikling 

• Udvikling af landsholdsgrupperne

• Stævneudvikling på nationalt og internationalt niveau

• Samarbejde imellem avl og sport

• Den gode nyskabende ide
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Konkretisering af Indsatsområderne 

Talent og bredde

• Træningssamlinger for talenter 

• Workshop for træner

• Workshop for forældre

• Konceptudviklinger 

fx træningsplaner og målsætninger

Udvikling af landsholdstrupperne

Senior, U25, Young rider, Junior

• Træningssamlinger

Herunder 2 dags samlinger J/Y

Herunder ekstern træner til senior og U25

• Dyrlæge/massør til CSIO

• Coach og holdleder funktioner

• Teambeklædning

• Særligt for seniorerne - økonomisk støtte til CSI
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Konkretisering af Indsatsområderne 

Samarbejde, avl & sport

• Vi støtte projekter og tiltag, hvor 

avl og sport arbejder sammen.

Den gode ide

• Vi understøtter nytænkning og 

udvikling der fremmer 

foreningens formål. 

Stævneudvikling

• Udvikling af lands, elite og 

internationale stævner i 

Danmark.

• Tuneringer der fremmer 

formålet.
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Hvad har vi givet støtte og hvad er i pipelinen?
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Hvad har vi støttet:
• DRF Talentprogram
• DM for U25

Hvad er i pipelinen:
• Distriktsmesterskabscup



Etablering af udviklings og sparringsgrupper – ønsket nedsat af medlemmerne pba årsmøde
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1. Stævneudvalg – er igang

Udvikling af C/D stævner

Udvikling af B stævner

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

2. Forældreudvalg – er igang

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-ddannede” trænere

Træner sparring

Samarbejde trænerne i mellem

4. Markedsføringsudvalg

Forslag til tiltag – vi skal have gjort foreningen synlig og skaffet flere 
medlemmer / sponsorer

Sociale medier

Synlige ved stævner – evt. klassesponsor med SpringDanmark
rosetter/dækner eller lign.



Finansiering og medlemskab

Medlemskab

Enhver fysisk og juridisk 
person med interesse for 
springsporten kan opnå 

medlemskab.

Et aktivt medlemskab 
med stemmeret:
2500 kr. pr år. 

Et støttemedlemskab
uden stemmeret:

500 kr. pr. år.

Sponsorpakker

Hovedsponsorat
Forhandles særskilt

Fonde
Søges særskilt

Guld
85.000 kr. pr. år

Sølv
50.000 kr. pr. år

Bronze
20.000 kr. pr. år

Foreningen finansieres 

via medlemskaber, 

sponsorater og fonde.
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