
Youth World Cup 2023 – infomappe 

 
Kære youth-rytter (og forældre). Du har modtaget denne infomappe, fordi du er født i 2004 eller 

senere, og har interesse i westernridning og Quarterheste. I sommeren 2023 afholdes ungdoms-VM 

for hold (Youth World Cup) i Texas, USA, og DKQHA begynder nu det indledende arbejde for at 

etablere et landshold, der skal repræsentere Danmark ved dette event. Vi håber at du vil gennemgå 

materialet grundigt – også selvom du ikke umiddelbart tænker, at landsholdet er noget for dig. 

DKQHA’s landshold er nemlig for ungdomsryttere på alle niveauer, og en helt unik mulighed for at 

etablere stærke venskaber i westernsporten. Og man kan deltage i mange af aktiviteterne, også 

selvom man ikke er klar til at rejse til USA i sommeren 2023. 

 

Først og fremmest kan du se denne introduktionsvideo, hvor jeg fortæller mere om hvad Youth 

World Cup og det danske landshold er, og hvordan man bliver en del af landsholdet. 

Link til video: https://youtu.be/vYWPluowu34  

 

Dernæst kan du se denne lille video fra landstræner, Emilie Bendix, der fortæller lidt om sig selv, 

hendes motivation for at være landsholdstræner, og hvilke erfaringer hun selv har med Youth World 

Cup.  

Link til video: https://youtu.be/cm2RbWhNOww  

Emilie Bendix har træningsstalden True Performers i Randers. Hun er relativ nyopstartet træner i 

Danmark. Emilie har allerede haft en lang showkarriere, som startede da hun selv var youthrytter, 

og nu er karrieren fortsat som professionel træner. Hun har selv konkurreret i de fleste discipliner: 

showmanship, horsemanship, trail, hunt seat equitation, hunter under saddle, reining og ranch 

riding. Emilie har stor passion for westernsporten og håber og tror på, at flere og flere vil få øjnene 

op for den vidunderlige American Quarter Horse. Emilie lægger stor vægt på at hendes elever og 

træningsheste er trygge og forstår deres opgaver. Hun mener, at det er vigtigt at både hest og rytter 

skal have forståelse for de opgaver de skal løse, for at kunne bevare selvtilliden og dermed kunne 

lære mere effektivt. Emilie har selv deltaget ved tre Youth World Cups, og har en stor passion for at 

andre ungdomsryttere også skal have muligheden for at opleve alle de fantastiske oplevelser, der 

følger med deltagelse i Youth World Cup.  

 

 



Her kan du læse landsholdets retningslinjer: https://usercontent.one/wp/wp.dkqha.dk/wp-

content/uploads/2020/01/DKQHA-Team-retningslinier-2019_NY.pdf  

 

Og her kan du finde beretninger og skønne videoer fra tidligere landshold, så du kan få 

fornemmelsen af hvilken fantastisk oplevelse det er at repræsentere DKQHA ude i verden! 

Beretning fra YWC 2018: https://wp.dkqha.dk/landsholdet/historie-2/2018-youth-world-cup/ 

Video fra YWC 2016: https://www.youtube.com/watch?v=wnhZlMsJRf8  

Video fra YWC 2014: https://www.youtube.com/watch?v=gbr9gsl4nKA  

  

Vi håber at have vækket din interesse! Kontakt os straks per e-mail: formand@dkqha.dk hvis du 

ønsker at tilmelde dig en af de to introdage eller har spørgsmål. Du er også velkommen til at ringe 

og høre mere på 31959096. Vi glæder os til at høre fra dig! 

 

De bedste hilsner,  

På vegne af DKQHA’s bestyrelse og youth-udvalg 

Sofie Lindholm 

Formand og Youth-koordinator i Danish Quarter Horse Association 

 

   


