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RESTRICTED 

Berider og daglig leder for Skive Rideklub 

Brænder du for ledelse og vil du være med til at sætte dit personlige præg på en økonomisk sund klub i 

rivende udvikling? Så er det måske dig vi søger til at være chef for en af Jyllands største rideklubber! 

 

Om os 

Skive Rideklub blev stiftet i 1975 og er en af Jyllands største rideklubber med ca. 331 medlemmer. Rideklubbens 

beliggenhed ved den smukke Skive Plantage og lige ved siden af Skive Travbane, som også har Danmarks største 

og mest moderne Islænderanlæg, er helt unik, og giver mange udfoldelsesmuligheder i den smukke natur. 

Skive Rideklub har en ny stald fra 2014 med plads til 70 heste. Her udgør elevskolen med undervisning på hest og 

pony ca. 1/3. Klubben er medlem af Dansk Ride Forbund og har erhvervet de fleste certificeringer. Klubben 

afholder hvert år adskillige distriktsstævner og klubstævner samt mange andre arrangementer som f.eks. 

rytterlejr, distancestævne, kurser, kåringer, fællesspisninger og meget andet. 

Stalden var 1. etape af projektet ’’Skive Ny Ridecenter’’. Fase 2 påbegyndes her til foråret og består af 

renovering og udvidelse af ridehaller (20x40 & 20x80) samt nyt opsadlingsområde. Det vil, sammen med 

nyetableret udendørs 50x70 fiberbane og kæmpe græs springbane, danne rammerne for en topmoderne 

ridefacilitet med mulighed for at afvikle landsstævner på sigt. 

Vores mål er at, at Skive Rideklub er en klub, som medlemmerne kan være stolte af, hvor velfærd for både dyr 

og mennesker har højeste prioritet. Vi har høje sportsfaglige ambitioner inden for dressur og spring, men 

bredden i klubben og den sociale dimension sættes aldrig over styr. 

 

Om stillingen 

Du bliver ansvarlig for den daglige drift af Skive Rideklub. Dit nære team vil bestå af op til tre beriderelever, en 

fuldtidsansat staldmand, en deltidsansat rengøringshjælper og en frivillig bogholder. Derudover vil du være 

overordnet ansvarlig for elevskolen og ridefysioterapiafdelingen. Elevskolen har dog en fuldtidsansat 

elevskoleansvarlig som varetager det meste af driften samt undervisningen og som fungerer som rideinstruktør i 

ridefysioterapien. Du vil i meget høj grad selv være med til at sætte dit præg på hvordan rideklubben drives. 

Du bliver Skive Rideklubs sportsfaglige flagskib. Vi forventer at du konkurrerer eller har konkurreret på højt plan, 

så du er i stand til at være rollemodel for klubbens medlemmer. Du vil igennem enetimer og holdtimer i høj grad 

sætte dit præg på klubbens evne til at favne bredden og være med til at talentudvikle klubbens spirende elite. 

Du bliver som læremester ansvarlig for uddannelsen af op til tre beriderelever. Du skal fungere som rollemodel 

både ift. det sportsfaglige men også ved at give dem indblik og viden om hvordan rideklubben drives. 
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Om dig 

Du er et klubmenneske med stort K!  

Du skal være drevet af lysten til at se mennesker udvikle sig. Alt fra at udvikle den helt unge ponyrytter til at 

starte sit første C-stævne, til at udvikle den erfarne dressurrytter i de finere nuancer af en galop pirouette.  

Du er en åben og udadvendt person med et positivt og anerkendende livssyn. Du evner at skabe følgeskab 

blandt dine ansatte men forstår samtidigt også at du er rammesættende for den klubånd som er fundamentet 

for den frivillige arbejdskraft til bl.a. stævner, arbejdsdage etc. 

Du er selvstændig, løsnings- og handlings-orienteret, i det at du tager fuldt ejerskab for alle facetter af klubben. 

Hvis noget i driften kan optimeres, så evner du selvstændigt at afdække mulige løsninger og handle på dem. 

Det vil være en fordel hvis du er eller er på vej til at blive B-læremester i det at vi gerne ser en kontinuitet ved 

vores beriderelever. 

Det vil være en fordel men ikke et krav hvis du har erfaring med klubdrift eller stalddrift. 

Du er velkommen til at søge stillingen uden ovennævnte kvalifikationer, dog gerne en berideruddannelse.  

 

Ansættelsesvilkår: 

Til gengæld tilbyder vi fuldtidsansættelse i en økonomisk sund og velfungerende klub i rivende udvikling med 

venteliste på opstaldning, i elevskolen og i ridefysioterapien. En klub med passionerede medlemmer og en 

exceptionel klubånd. 

Du tilbydes en grundløn som svarer til de kompetencer som du bringer med dig samt en procentsats af afholdte 

enetimer for dig og dine beriderelever. Derudover forhandles et antal bokse. 

Der vil være mulighed for at drive egen forretning med base i rideklubben. 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende Berider Louise Christensen på 

tlf.: 2513 5678 eller formand Kristoffer Arborg på tlf.: 2011 6455. Send din ansøgning og dit CV til 

info@skiverideklub.dk  

Vi forventer at afholde samtaler løbende indtil vi finder den rigtige. 

Læs mere om Skive Rideklub som arbejdsplads på www.skiverideklub.dk  
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