
Landsholdsledelse 2021 
Landsholdsledelsen består til dette VM af landsholdsleder Gerd Engelbrecht og assisterende 
landsholdsleder Dina Rosenberg Asmussen. Læs mere om Gerd og Dina her under. 
 
Gerd har arbejdet de sidste 15 år som leder/chef i forskellige stillinger dog primært som 
Produktionschef. I dag er hun Laboratoriechef hos A/S Dansk Shell i Fredericia. Gerd er uddannet 
Nationaldommer og har selv 3 islandske heste, som hun træner og rider stævner på, hvis hun da 
ikke sidder og dømmer. Gerd har selv været eliteudøver og på landsholdet i flere år, dog inden for 
en anden sportsgren nemlig roning. Gerd har vundet flere mesterskaber bl.a. Nordiske 
Mesterskaber og Verdensmesterskab i roning. Gerd byder ind med sin store erfaring med at indgå 
på et landshold. Gerd har mange gange har stået i den situation ”at skulle præstere det ypperste”, 
og kender presset og forventningerne (ikke mindst presset fra en selv, men også fra de ydre 
omstændigheder). Derudover byder Gerd ind med sit indgående kendskab til FEIF Sport Judges 
Guidelines.  
 
Dina underviser til dagligt på Niels Brock i virksomhedsøkonomi og finansiering. Hun har de sidste 
15 år været en del af islandshesteverden på flere fronter – købte den første hest til sin datter 
Sarah i 2005 og har i 2009 været medstifter af klubben Kjarni, der specialiserede sig i stævner til 
eliteryttere. Dina har været en del af DI’s Eliteudvalg siden 2018 og har i 2016, 2017, 2018 og 2019 
været med som hjælper på Landsholdet til NM/VM. Dina byder ind med et indgående kendskab til 
afholdelse af stævner og Rules and Regulations, der er et af kravene for at indgå i 
landsholdsledelsen. 
 
Teamet skal løfte den tunge og vigtige opgave efter Helle Brendstrup, og vi vil gerne benytte 
lejligheden til at sige Helle tak for at have påtaget sig den opgave i en lang årrække. Den nye 
landsholdsledelse glæder sig og vil gøre sit ypperste for at løse opgaven. 
 
 


