
 

 

Kære medlemmer 
 
I år fik vi ingen ansøgere til posterne som landstrænere. Det er naturligvis ærgerligt, men det gav 
os mulighed for at evaluere lidt på, hvad der for vores medlemmer og for os som forening er 
vigtigt, når man rider landshold.  
 
I alle aldersgrupper er der et stort ønske om sammenhold og fællesskab. Det skal være sjovt at 
ride på et hold! Der er også et ønske om tryghed og udvikling, og selvfølgelig ønsker langt de fleste 
også gode resultater. For U rytteren er der også et ønske om en fælles sproglig forståelse, da det 
kan give misforståelser, når der tales forskellige sprog. Dette er ikke på samme måde et problem, 
når rytterne bliver Open, også fordi de ofte kan klare problemerne internt uden hjælp fra en 
træner, hvis der er tale om kommunikation eller sociale forskelligheder.  
 
Derfor stod det også klart, at efteråret og vinteren 2022 og sæson 2023 skal handle om at samle os 
som forening, skabe rum til udvikling og skabe en masse sjov. Der skal være flere fælles træninger, 
der skal være noget at se frem til, nogle at se op til.  
 
Tre af vores medlemmer er derfor gået sammen og sendte efterfølgende en ansøgning om at blive 
ansat som landstrænere. De ønsker at varetage hver deres aldersgruppe, men de kommer til at 
samarbejde og understøtte hinanden, for eksempel ved at se hinandens træninger, sparre i 
tilfælde af konflikt og inspirere hinanden på tværs.  
 
Alle tre er rutinerede ryttere og/eller trænere, og de går ind i jobbet med målet om at skabe et 
samlingspunkt for alle medlemmer, og hvor alle medlemmer føler sig mødt og velkomne! 
 
Stine Omsted vil tage sig af Mini gruppen som vil bestå af ryttere i U12 og U15 ryttere.  
 
Liv Møller Jensen vil tage sig af Junior gruppen, som vil bestå af U18 ryttere.  
 
Signe Sehested vil tage sig af Open gruppen.  
 
Alle tre trænere vil tage kontakt til ryttere (og forældre) og præsentere deres tanker og visioner 
for den kommende sæson, men fælles for dem alle tre er, at de ønsker at behandle alle fair, og at 
alle skal føle, at de hører til.  
 
Vi er bevidste om, at to af de tre trænere også sidder i bestyrelsen. Derfor var de heller ikke med i 
drøftelserne om, hvorvidt vi ønskede at takke ja til deres ansøgning. En af bekymringerne var 
udbetaling af løn til ”sig selv”, alle regnskaber bliver naturligvis fremlagt som tidligere år, og ingen 
betalinger kan foregå uden formandens godkendelse, da foreningen har to faktor godkendelse, så 
ingen kan udbetale penge til sig selv på egen hånd. I forhold til beslutninger vedrørende landshold, 
så vil de to trænere i tilfælde, der vedrører dem, være inhabile ligesom en rytter eller forældre i 
bestyrelsen er det, hvis sagerne vedrører dem. Alle tre trænere ansættes på kontrakt med udløb 
31.08.2023. Trænerne kommer ikke til at deltage i VM i Australien.  



 

 

Foreningen vil fra oktober og frem arrangere månedlige træninger, hvor alle kan være med, 
uanset om de i sidste ende ønsker at stille op til landshold eller ej. Vi vender snarest tilbage med 
mere information vedr. dette.  
Vi håber, I vil tage imod alle tre trænere med positivt sind, og vi håber, at se mange ryttere til de 
kommende træninger. 
 
Mange hilsner Bestyrelsen / MGADK 


