
 

 

                                                                                  Frederikshavn den 10. november 2016 
 
 

Vil du være med til at sætte ”holdet” i Frederikshavn Rideklub 
Frederikshavn Rideklub søger ny berider/træner der også vil være daglig leder i klubben, med tiltrædelse 
hurtigst muligt.  

 
Frederikshavn Rideklub er en klub med ca. 260 aktive medlemmer, fordelt på elevskole og privatryttere.  
Vi er beliggende i naturskønne omgivelser i udkanten af Frederikshavn. 
 
Vores kendetegn og mærkevarer er , at vi har super gode faciliteter: 
En lille ridehal på 20x40 meter, en stor ridehal på 20 x 60 meter – begge haller er med fiberbund, en udendørs 
ridebane på 25 x 75 meter, en ca. 5000 m2 udendørs springbane også med fiberbund, to dressurbaner,13 
løbefold. Store fællesfolde og marker til sommergræsning. Renoverede stalde med plads til 68 heste. Solarium 
til hestene. 3 vandspiltove alle med varmt vand.  
 
Frederikshavn Rideklub har ryttere fra begyndere til S-niveau.  
Vi tænker i bredden, og afholder stævner i dressur og spring, hvor vi især er kendt for afholdelsen af DM i 
ponydressur for hold, et stævne vi har afholdt 7 år i træk. I klubben er der god stemning og klubånd. 
 
Vi tilbyder: 
- Rigtig gode faciliteter 
- Udviklingsmuligheder 
- Stabil og samarbejdsvillig bestyrelse 
- En god kreds af frivillige, som står parat til at give en hjælpende hånd. 
- Attraktiv lønpakke, med bokse.  
- Vi har en sund økonomi og investerer løbende i forbedringer af faciliteterne.  
- Vi kan opfylde kravene for at blive godkendt til at have elever. 
 
Vi ønsker: 
- En person med gode lederegenskaber, da du skal være daglig leder for det øvrige personale. 
- Du har gode kommunikationsevner, da du kommer i berøring med medlemmer på forskellige niveauer og 
ambitioner 
- Du har et naturligt godt humør, og begge ben plantet på jorden.  
- Du kan lide at undervise børn og voksne på alle niveauer   
- Du har ”Horsemanship” og lyst til at ride og uddanne heste på alle niveauer 
- Du har ambitioner, både for klubben, medlemmerne og egne vegne. 
- Du ser det som det som din fornemste opgave, at være det daglige og naturlige omdrejningspunkt for de 
medlemmer som færdes i klubben. 
 
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte vores formand Carsten Kjær tlf. 7258 1041 eller 
næstformand Anne Pedersen 6171 5324. 
 
Du kan se mere om, hvad vi tilbyder på www.frederikshavnrideklub.dk 
Vi glæder os til at høre fra dig, og vil gerne have din ansøgning på mail: frk@kabelmail.dk hurtigst muligt. Der 
vil løbende blive holdt samtaler. 
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