
TALENT TEAM MIDT  

Målet med etableringen af ”Talent Team Midt” er at skabe de optimale rammer for udvikling af unge talenter, således de får den støtte og 
undervisning der skal til for, at bibeholde og videreudvikle deres sportslige præstationer, men også for at give dem muligheden for at være 
med i et socialt fællesskab, hvor man bakker hinanden op og støtter hinanden på bedste vis. 

Vi ønsker, at skabe et fundament, hvor det er viljen og lysten og ikke pengepungen, der er det bærende. Vi ønsker, at have fokus på udvik-
lingen af den unge rytter i samspil med sin hest, for herigennem at opnå en større personlig involvering fra den enkelte.  

Ofte er rytterne spredt over større geografiske områder, da mange har hestene hjemme og ikke på rideskoler. Derfor er det ofte svært for 
unge ryttere, at få skabt relationer med andre sportsudøvere samt opnå kontinuerlig udvikling gennem træning og mental støtte fra profes-
sionelle. Teamet skal bringe de unge tættere sammen, så de føler, de er en del af et hold, som bakker hinanden op. 

Pris pr. deltager: 2500 kr. (Ca. fra 1.9.20-1.09.21) 

Holdets faste underviser er Pernille Lyager Møller. 

Lidt om Pernille: 
Pernille Lyager Møller er uddannet berider og rideinstruktør ved Hólar University i Island, hvor hun afsluttede sin eksamen i 2013 med 
årgangens højeste karakter i den afsluttende rideprøve. Hun har gjort sig bemærket ved stævner i Island og var bl.a. vinder af A-flokkur 
ved Fjórðungsmót Austerlands, hvor hun yderligere fik tildelt FT-prisen for “good horsemanship and riding”. Udover deltagelse til 
Landsmót i A-flokkur, b-flokkur og tølt T.1 (kun top 30 i landet kan deltage) har Pernille redet adskillige Islandmesterskaber og fremvist 
mange heste til kåring med god succes. 
 
Ved at arbejde for top trænere som bl.a. Sigurður Sigurðarson, Lena Zielinski, Bjarni Jónasson, Sylvía Sigurbjörnsdóttir og Árni Björn Páls-
son har Pernille samlet en masse erfaring. Derudover har hun også drevet selvstændig træningstald i 
4 år, med tilridning, træning og undervisning. Pernille har undervist ryttere på alle niveauer både 
internationalt (bl.a. Island, Sverige, USA, Schweiz og Canada) og i Danmark. 
 
Pernille har boet og arbejdet i Island i 9 år, men flyttede til DK i november 2018, hvor hun startede 
træningsstald i Svenstrup, Nordjylland. Derudover bruger hun meget tid på undervisning, både week-
endkurser og privatundervisning.  

Teamet mødes ca. 1-2 gange i måneden. Det kan f.eks. være til rideundervisning, teori, coaching, tema-
dage, hygge eller andet. F.eks kan en undervisningsdag starte med teori, coaching eller hygge, så det 
kan være nødvendigt at komme fra morgenen. Det er vigtigt, at man bliver det meste af dagen og ser 
hinanden ride og er social. Hvor meget undervisning der vil blive, afhænger af hvor meget du vil lægge i 
det og hjælpe med af skaffe sponsorer mm.  Det forventes nemlig at medlemmerne af holdet hjælper 
med at skaffe sponsorer og hjælper med at tjene penge f.eks. ved salg af lodsedler el.lign. Så du skal 
virkelig ville det ! Det kræver også, at du rider min. 3-5 gange i ugen og får trænet dig og din hest. Det kan også være nødvendigt med sup-
plerende undervisning. 

Ved nogle arrangementer vil der skulle betales et beskedent efterbeløb, f.eks. til mad. Man skiftes til at ”stå for”/bestille mad til samlinger-
ne. 

Hvis der er nogle af arrangementerne, man ikke kan komme til, får man ikke refunderet penge! Heller ikke hvis man melder sig af holdet, 
inden perioden er ovre. Det er ikke muligt at sælge sin plads til andre. 

Sted: For det meste: Laanumgaards bane og ridehal (Bådsgårdvej 72, 7840) og på Fjördurs lækre baner (Flyvej, 7800), så man skal være 
medlem af Fjordur. 

Krav: B og A klasser. Det er en fordel hvis du allerede har redet A klasse/DM. Det er ikke nok, hvis du kun vil ride trænings eller hyggestæv-
ner. Du skal bakke dine teamkammerater op på en positiv måde og være med til at løfte dem. 

Tilmelding: Der er plads til max. 10 på teamet (12-20 år). Send bud efter et ansøgningsskema :  mdbbh14@gmail.com. Ansøgning senest 
15.07.20. 

Mange hilsner fra Talent Team Midt 

v/ Instruktør Pernille Lyager Møller og teamkordinator/coach Mette Damm Bak 


