Referat fra træner online møde torsdag den 8. april

1) Velkommen ved Annette Mosegaard, Næstformand SpringDanmark

2) Status ved Bo K. Møller, landstræner
Vi er på vej i den rigtige retning.
Der har været rigtig gode resultater fra ungdomsholdene siden starten i 2016
I 2019 var alle hold i finalen til EM.
Senior rytterne har ligeledes haft gode resultater

Fokus er stadig at talenterne skal komme nedefra.
Siden 2018 er der arbejdet med strategi – fra ung til senior rytter og der arbejdes stadig ud fra
dette.

Vi kan sagtens være med i toppen og vi kan gøre en forskel. Og her er trænerne en rigtig vigtig brik

Sammen kan vi løfte tingene og vi skal stå sammen, så skal det nok lykkedes

Grundlaget for at SpringDanmark blev en realitet er tilbage i 2018, hvor Bo havde ønsket om at få
udviklet nogle flere talenter. God ide syntes man dengang i Rideforbundet, men desværre var der
ingen penge, men det skulle der blive fundet en løsning på. Derfor blev SpringDanmark med
Christian Linde i spidsen en realitet og det er derfor vi er samlet i dag.

Desværre har vi ikke samme penge som dressuren, da de er støttet af Team Danmark også. Det er
springsporten desværre ikke p.t. Men det er der vi skal hen og her er SpringDanmark vores redskab
til at nå dertil. Det kræver penge fra medlemmer og sponsorer. Så opfordringen er, hjælp til med
sponsorater og medlemskaber, jo flere penge der kan komme ind i foreningen, jo flere formål kan
der støttes.

Ideer, sparring m.m. skal komme fra trænerne, det er trænerne som står der ude med eleverne og
dem som ved hvad der skal til. For at vi får både tiltrukket flere medlemmer/elever og ikke mindst
at de også bliver i sporten.
Kortsigtet er VM Herning – langsigtet er at blive i TOP-10 på seniorniveau. Og sammen kan vi nå de
mål.

3) Gennemgang af SpringDanmark ved Annette Mosegaard, Næstformand SpringDanmark
Powerpoint vedhæftet

4) Gennemgang af DRF Talentudviklingsprogram v/ Johnny Hansen, træner
Johnny lavede en kort gennemgang af hvad samlingerne har til formål og pointerede at det er
trænerne der skal udvikle / træne rytterne i hverdagen, det er ikke programmet.
Der er er 4 talentcentre med ca. 20-25 elever hvert sted. Der bliver lavet 2 samlinger om året. Og
efter det første år laves der et evalueringsmøde mellem, Johnny, landstrænere, daglige trænere og
rytteren – så de bliver klar til evt. at komme videre til bruttotrupperne.

5) Sigurd Nielsen åbnede op for dialog og man kunne komme ideer og stille spørgsmål.

Sigurd nævnte følgende

•

Det er trænerne der kan være med til at gøre forskellen

•

Det er trænerne der skal være med til at der også er elever om x-antal år, medlemstallet er
desværre dalende og vi skal sikre at de unge mennesker vælger ridesporten og ikke en
anden sport

•

Det er trænerne der skal være med til at skaffe finansieringen – så der kan komme så
mange penge ind i foreningen som muligt – til gavn for alle. Vi skal have eleverne /
forældrene til at bakke op økonomisk, ved at bidrage ind i foreningen via medlemskaber
eller sponsorater.

•

Gennem foreningen kan trænerne sikre sig indflydelse

Sigurd opfordrede herefter til åben og ærlig dialog. Der blev herefter åbnet op for dialog og der
kom mange gode ting frem som nævnes her

•

U-25 er vigtig for at bibeholde rytterne efter Youngrider – springet fra YR til Senior er for
stort og for svært. I 2021 bliver der afholdt DM for U-25 og håbet er at der inden for 2 år
også vil være et U-25 EM.

•

Fokus på Danmarks Cup, som mange syntes var et super initiativ, men som desværre er
”lidt død”. Det skal relanceres og det blev opfordret til at nogen vil kikke på nyt koncept,
sted m.m.

•

Distriktsmesterskaberne trænger også til en opdatering i nogle distrikter, og her arbejdes
der fra SpringDanmarks side ind i distrikterne. Denne opgave modtages der meget gerne
input til. Der arbejdes på en afsluttende finale, som p.t. ligger i DRF´s regi.

•

Der er for lidt der tager berideruddannelsen, og de får der gør går dressuren-vejen. Johnny
kunne tilføje at der er blevet arbejdet på højtryk i instruktørforeningen og at man kikker på
uddannelsen. Der kommer snarligt nyt herom.

•

Bo nævnte de i DRF havde meget fokus på uddannelse af trænere.

•

Forslag til at der skulle laves en træner licens, for at sikre kvaliteten. Kimi kunne tilføje at
der længe har været arbejdet på sagen og at man stadig har fokus herpå. Forslag til at det i
første omgang kun var til spring trænere. Bo opfordrede til at man nedsatte en gruppe til at
kikke nærmere på dette.

•

Del del når I ser opslag på Facebook – vi skal have udbredt kendskabet til foreningen og
fortalt hvem vi er og hvad vi kan bidrage med

•

Send en mail til foreningen hvis I har ideer, så vil de blive samlet. Og det kan man ALTID
gøre, hvis man har noget på hjertet

Kimi sluttede af og kunne konkludere, at mange af de ting som kom frem, er ting de har stor fokus på i DRF,
så hun opfordrede også til at komme frem og sende ideer og ønsker, og få skabt en dialog. Vi vil det samme
•

Gode elever

•

Gode trænere

•

Udvikling af stævner

•

Udvikling af talenter

•

Flere ryttere og fastholdelse af dem vi har

Konklusion og afrunding af Annette og punkter der skal arbejdes videre med
•

Nedsættelse af træner udvalg

•

Udvikling af Danmarks Cup

•

Udvikling af distriktsmesterskaberne

Har man lyst til at bidrage i ovenstående, så send en mail på info@foreningenspringdanmark.dk – også hvis
du har andre ideer.

