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DKQHA’s Amateur Team
- Bruttotrup og landshold

Følgende skal ses som retningslinjer og har til formål at skabe et kort overblik med
informationer om emner der på nuvœrende tidspunkt er taget stilling til ud fra erfaringer fra
tidligere ryttere på landsholdet, Team Manager og Team Coach. Der tages forbehold for
rettelser og œndringer undervejs. Det skal ikke opfattes mere ’up-tight’ end det er ment,
hensigten er en overordnet information til interesserede ryttere. Informationer om selve
Eurocuppen og det endelige landshold vil komme når vi nœrmer os.
Målsœtning – defineres af samlet bruttotrup og senere af det udtagne landshold for
landsholdet.
Fx at teamspirit, sammenhold og oplevelsen er hovedmål for holdet. (Landsholdet 2017’s
målsœtning).
Fx at få den bedst samlede placering som muligt.
DKQHA amateur team udvalg
- Består af Teammanager og én rytter fra bruttotruppen og senere én rytter fra
landsholdet.
- Har til opgave at fremlœgge punkt til dagsorden på DKQHA’s generalforsamling.
- Har til opgave at tage kontakt til og fremlœgge udvikling, ideer og forespørgelser til
DKQHA’s bestyrelse.
Team
-

Manager
Har det overordnede overblik og ansvar overfor holdet, dog ikke økonomisk.
Står for struktur, indledning og opsamling.
Godkendes af DKQHA’s bestyrelse og kommunikerer imellem DKQHA’s bestyrelse og
bruttotrup, individuelle ryttere og landshold.
Står for at arrangere diverse møder, clinics, etc..
Er tilstede ved Eurocuppen.
Har sidste saying ift. tvivlsspørgsmål bortset fra udvœlgelse af landsholdsryttere og
discipliner.
Ved bruttotruppens opstart besluttes det, om manageren kan ride med på clinic´s på
lige fod med bruttorytterne.

Landstrœner
- Vœlges så vidt muligt af bruttotruppen efter hver Eurocup for en to årig periode. Ved
uenighed mœgler Teammanager imellem rytterne og tager den endelige beslutning.
- Har alene ansvaret for at udtage ryttere til delhold, landshold og individuelle ryttere.
- Kan afsœtte ryttere af bruttotrup, landshold og individuelle ryttere ved problematisk
opførsel eller dårlig teamspirit, eller ved inhuman behandling af hest.
- Har alene ansvaret for valg af discipliner for landsholdsryttere.
- Forpligtiger sig til at afholde clinics for bruttotruppen, landsholdet samt trœning i
forbindelse med Eurocup.
- Forpligtiger sig til at følge DKQHA´s retningslinjer.
Bruttotrup
– Bruttotruppen er åben for alle ryttere med amateurstatus med en registreret quarter
horse.
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Ryttere der ønsker at vœre rytter på bruttotruppen og deltage på clinics, skal vœre
gyldigt medlem af DKQHA.
Der vil vœre et realistisk antal udbudte clinics med landstrœneren, gerne ca. 3-5 clinics
årligt.
Hver rytter på bruttotruppen får en rytterprofil på DKQHA’s hjemmeside.
Praktiske informationer sker på den lukkede facebook gruppe ’DKQHA Amateur Team
Bruttotrup 2020/2021’.

Regler for udtagelse af landshold
For at kunne blive udtaget til det endelige landshold skal følgende kriterier vœre opfyldt;
- Man skal vœre gyldigt medlem af DKQHA og AQHA, samt have gyldig amateur status
hos AQHA.
- Man skal være bosat i DK
- Equipagen skal have deltaget på mindst to clinic for bruttotrupen.
- Equipagen skal have showet minimum to AQHA godkendte shows i Danmark inden for
de sidste 3 år og rytteren ét AQHA/APHA/NRHA/NSBA godkendt show i udlandet inden
for de sidste 5 år eller inden udtagelsen til endelig landshold sker. Showdeltagelse
tidligere end deltagelse på bruttotrupen tœller med.
- Equipagen skal kunne showe minimum tre discipliner - eksklusiv Halter.
Landshold
- Landstrœneren beslutning om det endelig landshold offentliggøres senest den 1. Januar
i året for Eurocuppen.
- Fra 1. Januar i samme kalender år som Eurocup vil clinics med landsholdstrœner
fortrinsvist vœre for landsholdet.
- Landsholdsryttere forpligtiger sig til at stille op til billede tagning til sponsorer, diverse
arrangementer til at promote landsholdet, ligesom ceremonier og sociale
arrangementer under Eurocuppen, samt evt. reklame for sponsorer.
Ryttere er reprœsentanter for Danmark og det forventes at man opfører sig herefter
hvad enten det gœlder med på eller uden for konkurrencen.
Clinics
- Det ønskes at afholde clinics på steder med de fornødne faciliteter(ridehal, bokse,
badefaciliteter, rytterstue, overnatningsmuligheder, etc.).
- Steder der ønsker at sponsorere faciliteterne til brug for bruttotruppen og landshold vil
blive prioriteret først.
- Tuse Creek Ranch bliver tilholdssted for bruttotrup og landshold til og med EuroCup
2021.
Doping
- Ingen heste må gives prœstationsfremmende eller smertestillende midler til clinics og
eller Euro Cupen.
- Alt tilskud - udover vitaminer og mineraler (som elektrolytter, b- vitamin, etc.) – skal
foreligges og godkendes af landstrœner og manager.
- Tages en rytter i at give sin hest prœstationsfremmende eller smertestillende
midler(hvad end det er via dopingtest eller fersk gerning), vil denne blive sat af holdet
og pålœgges at tilbagebetale evt. tilskud fra DKQHA og andre, samt levere
sponsorartikler tilbage.
- Selvom der er udfyldt en AQHA medical report skal Team coach og Team Manager altid
informeres til godkendelse. Kontakt Team Manager ved tvivlsspørgsmål.
Eurocup
- Camp Denmark.
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Fœlles morgenmad med planlœgning og overblik over dag og gøremål.
Dagligt fœllesmøde.
Staldpynt, Team tøj og ceremonier.

Sponsorater
- Der vœlges en koordinator/ sponsoransvarlig fra holdet.
- Kun holdsponsorater for både landshold og individuelle/ reserve ryttere, ingen
personlige.
- Reklame og promoting; til shows i Danmark, sociale medier, DKQHA’s hjemmeside, etc,
er sponsorkoordinators opgave.
Økonomi
- Egenbetalings aspektet; som udgangspunkt skal alle udgifter i forbindelse med
deltagelse på holdet betales af rytterne selv eller nœrmeste familie. Bl.a. transport,
clinics og trœning/coaching under Euro cuppen.
- I det omfang det er muligt yder DKQHA et tilskud til selve deltagelsen ved Euro cuppen.
Tøj
-

Til
Til
Til
Til

landsholdet, ’officielt design’
landsholdstrœner og manager, ’officielt design’
individuelle ryttere?
bruttotruppen? Evt. andet design

Bokspynt
- Sponsoreret bokspynt, som fx flag og bokspynt, går altid til selve DKQHA’s amateur
landshold og kan også benyttes af bruttotruppen. Bokspynt går altså i ’arv’ til
fremtidige hold.
Udvalg
- Madudvalg
- Sponsorudvalg
- Økonomiudvalg
- Tøjudvalg
Grundet de mange forskellige områder med praktiske opgaver og lign. laves der forskellige
udvalg bestående af ryttere fra bruttotruppen samt evt familie og pårørende. Amateur holdet
bliver hvad rytterne beslutter og ligger i det af arbejde og engagement, og det forventes
derfor også, at man melder sig på de udvalg hvor man føler at man bedst kan biddrage til
holdet.

