
Præsentation 
Jeg hedder Martha Herold Voss, jeg er 55 år gammel. 

Jeg ved, hvad det vil sige at arbejde med heste, hestefolk og rideklubber, 
- Datter af den gamle beslagsmed og har et langt liv med praktisk hestehold på 

mange områder
- Uddannet specifikt med henblik på hestehold (især ernæring) med mange års 

undervisning i hestehold på alle niveauer af landbrugsuddannelsen 
(”staldmester”) samt på berideruddannelsen og DRF-kurser

- Bor i Ansager ved Varde, og har mange års erfaring med klubdrift, 
rideundervisning og breddearbejde

- Aktiv i forskelligt andet foreningsarbejde
- Har diplom i ledelse med fokus på uddannelse forandring og ledelse af frivillige
- Selvstændig i NENUC – højskolen for hestefolk og andre ledere

Ved siden af, at jeg selv har en praktisk og innovativ indgang til tingene, er jeg god til 
at inspirere andre til at udvikle og løse problemer, 
fordi jeg i min ledelse skaber læring og udvikling 
hos den enkelte.

Venlig hilsen

Martha Voss 
Cand.Agro.

Østergade 23 
6823 Ansager

Tlf. 21 28 66 38. Mail: martha.voss@outlook.dk

Skribent og kommunikator

Fokus på ledelse

Underviser og holdleder

Fokus på heste

Erhvervserfaring – traditionelt CV

Uddannelse og kompetencer – traditionelt CV

Iværksætter og foreningsarbejde – traditionelt CV

Rul ned og læs det hele, eller spring til udvalgte sider 
med et klik på bjælkerne:

https://www.linkedin.com/in/martha-herold-voss-45983763/
mailto:martha.voss@outlook.dk


Fokus på heste

• Initiativtager og iværksætter af Nordic Equine Nutrition 
Conference. Her vil der i den kommende tid ske en hel del. 
Se mere på Facebook.

• Agronom med speciale i hestens ernæring samt afgræsning 
af naturområder med heste.

• Adskillige nationale og internationale 
efteruddannelseskurser i hesterådgivningsregi samt DRF 
m.fl.

• Opbygning og organisation af hestelinje i 
landbrugsskoleregi.

• Medimportør af diverse breddeaktiviteter og mangeårig 
dommer ved landsfinalerne.

• Aktiv rytter siden 1974.

Kreativt CV for Martha Herold Voss . Klik her for LinkedIn profil

Retur til præsentationen

https://www.facebook.com/mariefestival.i.ansager/
https://www.facebook.com/nenuc.dk/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/in/martha-herold-voss-45983763/


Kreativt CV for Martha Herold Voss . Klik her for LinkedIn profil

Fokus på ledelse

• Ejer og leder af NENUC – højskolen for hestefolk og andre 
ledere.

• Diplom i ledelse med fokus på uddannelse, forandring og 
ledelse af frivillige.

• Formand og bestyrelsesmedlem i flere rideklubber.

• Projektleder på Mariefestival i Ansager. Udvikling af 
infrastruktur, kommunikation og events. 300 frivillige.

• Frivillig hjælper og aktiv i Rideklubben Ansager (RIKA).

• Formand i Skovlund-Ansager Udviklingsråd, kontaktorgan 
mellem Varde kommune og borgerne.

• Medstifter af Ladelund Efterskole samt Kvie Sø Efterskole.

Retur til præsentationen

https://www.linkedin.com/in/martha-herold-voss-45983763/


Underviser og holdleder

• 24 års erfaring fra landbrugsskolerne.

• Underviser på adskillige lederkurser på akademi-niveau.

• Underviser på kurser i Dansk Rideforbund.

• Underviser på berideruddannelsen.

• Holdleder på kvadrillehold og 3 x Danmarksmester i 
kvadrillen ;).

• Underviser på minirytterhold og ridelejre.

• Workshops på efterskoler om fodring og hold af heste.

• Stævneledelse på C- og D-plan.

Kreativt CV for Martha Herold Voss . Klik her for LinkedIn profil

Retur til præsentationen

http://www.kopenhagenfur.com/da/nyheder/2016/maj/grindsted-landbrugsskole-viste-pels-frem-til-dyrskue
https://www.linkedin.com/in/martha-herold-voss-45983763/


Skribent og kommunikator

• Adskillige faglige artikler i bl.a. Landsbladet HEST.

• Initiativtager og faglig støttegruppe på 
undervisningsmateriale og lærebøger.

• Design og tekst til adskillige hjemmesider.

• Erfaren foredragsholder om hestens ernæring og sundhed.

• Blogger
http://myogmig.blogspot.com/
https://nenuc.dk/blog/

Kreativt CV for Martha Herold Voss . Klik her for LinkedIn profil
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http://myogmig.blogspot.com/
https://nenuc.dk/blog/
https://www.linkedin.com/in/martha-herold-voss-45983763/


Erhvervserfaring
1993-2017 Landbrugsskoler mv.

Selvstændig virksomhed

Retur til præsentationen

2018+: Erhvervsakademi Aarhus, timelærer
• Undervisning på Professionsbachelor, Rådgivning og relation i 

husdyrbrug.

2017+: Nordjyllands Landbrugsskole, timelærer
• Undervisning i akademifag, Organisation og arbejdspsykologi.

2013+: IBA, Kolding, timelærer
• Undervisning i akademifagene, Ledelse i praksis, Projektstyring samt 

Organisation og arbejdspsykologi.

1999-2017: Grindsted Landbrugsskole
• Undervisning i alle fag, primært heste samt især ledelse på alle niveauer 

af landbrugets lederuddannelse.
• Opbygning af hestelinje i landbrugsuddannelsen og undervisning i 

hestehold på alle niveauer.
• Organisation og daglig ledelse af skolens hesteafdeling med elever og 

medarbejdere i selvstyrende teams til pasning af heste og faciliteter.

1996-1999: Ladelund Landbrugsskole
• Undervisning husdyr og biologi samt ansvar for hestelinjen, foredrag og 

markedsføring af skolen.
• Udvikling af Sydvestjysk Hesterådgivning i samarbejde med 

Landboforeningen i Brørup.

1993-1995: Lyngby Landbrugsskole
• Undervisning i biologi og hestens ernæring.
• Gæstelærer og foredragsholder på hestekurser Tune Landboskole m.fl.

1997-2009: Dansk Rideforbund, timelærer
• Berideruddannelsen og flere kurser i Uddannelseshuset.
• Udarbejdelse af undervisningsmateriale mm. på flere kurser.

2016+: Selvstændig med NENUC – højskolen for 
hestefolk og andre ledere
• Udviklingsopgaver og fundraising for erhvervsskoler, bl.a. 

Grindsted Landbrugsskole og Erhvervsakademi Aarhus.
• Analyse og udvikling af uddannelse i Dansk Rideforbund.
• Udvikling af e-læring i NENUC.
• Programmering af kurser i hestens ernæring m.m.
• Udvikling af NENUC’s sommerhøjskole uge 29, 30 og 32 2019.
• Foredragsvirksomhed i store og små sammenhænge.
• Coaching af private og professionelle.
• Strategiudvikling, markedsføring og administration af egen

virksomhed.
• Programmering af web-sites og markedsføring på sociale 

medier.

1986-1988: Selvstændig juletræssælger i København
• I/S med Jørgen Østergaard, Karen Charlotte Brogaard og Michael Holm
• Udvælgelse af træer, indkøb, fældning, logistik til 9 stadepladser i Kbh.
• Salg af træer på stadepladser i december.
• Personaleledelse, arbejdsplaner, lønudskrivning m.v.



Uddannelse og kompetencer
Agronom, Cand. Agro.
1986-1992: Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, 
Frederiksberg. 

• Speciale i husdyrvidenskab med økonomi, markedsøkonomi og sociologi 
som støttefag. 

• Hovedopgave: Afgræsning af marginaljorder med kvæg, får, heste og 
hjorte. 

• Øvrige skriftlige projekter:
• Hoppens reproduktion (Dyrefysiologi).

• Bedriftsanalyse, får på digerne (Fårets og gedens avl og fodring).

• Bedriftsanalyse, mælkekvæg (Produktionsstyring i husdyrbruget).

• Landbrugsskolernes rekrutteringsproblemer (Sociologi).

• Stereotypier hos heste (Etologi).

• Det frivillige Maedi/Visna program (Præventiv medicin).

• Dyreværnsloven i et videnskabsteoretisk perspektiv (Videnskabsteori).

• Markedsføring af landmandsuddannelsen (point-opgave).

• Vejledning i projektarbejde på Tværfagligt RUS-instruktørseminar (point-
opgave).

• Mineralblandinger til får (point-opgave).

• Fodringsmanagement i hesteholdet. Forebyggelse af kolik og laminitis 
(point-opgave).

Diplomleder

Retur til præsentationen

2012-2019: UC Syd & University College Lillebælt. 

• Diplom i ledelse. Med fokus på uddannelse forandring og ledelse af frivillige. 

2016-2017: PRO Varde

• Iværksætterkursus med projekt B&B med produktion af hoppemælk. 
Deltagelse i ”Løvens hule look alike” ved Vardes vækstuge – dog uden at få penge 
med hjem ;)

2010: Professionshøjskolen Metropol.

• Innovationsguide. Værktøjer til at skabe innovative processer og styre projekterne 
gennem implementeringsprocessen.

2008-2009: DLBR, Dansk Landbrugsrådgivnings efteruddannelse.

• DLBR’s Coachuddannelse. Forskellige spørgeteknikker, systemisk og kognitiv 
coaching.

Diverse andre konferencer o.a.
• 2011: EAAP, Stavanger. Hestesessionerne
• 2005: ENUCO, Hannover – ernæringsforskning hos heste
• 2003: EAAP, Rom. Hestesessionerne
• 1996-2000. Temakurser om heste på Tune Landboskole



Iværksætter- og foreningsarbejde

2016 ++: Medlem af Skovlund-Ansager Udviklingsråd.

• Fordeling af kommunale tilskud til udviklingsprojekter i lokalsamfundet.

2013 ++: Projektleder, Mariefestival, Ansager.

• Koordination af alle indsatsområder for afholdelse af fire dages 
musikfestival.

• Design af drejebog til beskrivelse og opfølgning på de enkelte opgaver.

• Mariefestivalen er Ansager byfestival, og har nu på femte år etableret sig 
som en betydende faktor i musikverdenen og lokalområdet. Lokalt genererer 
festivalen bosætning og turisme.

2006 & 2009: Stiftelse, udvikling og afholdelse af Nordic Equine
Nutrition Conference (NENUC).

• Event med Phd. MSc. Christine Brøkner. International konference over to 
dage med 60-80 deltagere fra hele Norden.

• Projektledelse fra ide til regnskabsaflæggelse, organisation, planlægning og 
styring, kommunikation, hjemmeside, PR m.m.

• Fra 2017 udvikling af NENUC til Højskolen for hestefolk og andre ledere.

2002-2009: Bestyrelsen i Ansager & omegns rideklub, heraf de 5 som formand.

• Ledelse af bestyrelsen, udvikling af klubben, personaleledelse, reference til Ølgod 
(Varde) Kommunes udvalg for Kultur og Fritid.

• Aktiv rytter, stævneudvalg, kvadrillecoach, udvikling af rideundervisning.

• Udvikling af redskaber til rideundervisning og konkurrence.

• Udvikling og implementering af nye breddesportsdiscipliner til Danmark i 
samarbejde med breddeudvalgsformand Elisabeth Bay, Dansk Rideforbund.

Eksempler på undervisningsmateriale og artikler

• Lærebøger, Landskontoret for Uddannelse:
Initiativtager og faglig støttegruppe på Fodring af heste, 1. udgave, 1998. Redaktør 
Lene Overgaard Bruun.
Faglig støttegruppe på Hestehold - en grundbog, 3. reviderede udgave, 1999 
Redaktør Lene Overgaard Bruun.

• Undervisningsmateriale, Dansk Rideforbund: Kurset Hestens Adfærd, 2002. Kurset 
Ryttermærkeundervisere, 2006.

• Artikler, eksempler:
Landsbladet Hest: Undgå forfangenhed, 4/91. Overgangen fra græs til vinterfoder, 
8/98.

• Blogger
https://nenuc.dk/blog/

• http://myogmig.blogspot.com/
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https://nenuc.dk/blog/
http://myogmig.blogspot.com/

