
Undervisningsudvalgsmøde 26/6-19
Tilstede: Anna Svemark, Trine Bramminge, Mille Dia og Maria Jansson
Fraværende: Anne-Marie Hørmann
Referent: Maria Jansson
Kontakt: tsr.undervisning@gmail.com 

- Opfølgning fra sidst
 Annas springkursus gået godt, god tilslutning,  positive tilbagemeldinger og ønske om nyt 

kursus i efteråret
 DIF/DGI foreningspulje – mulighed for at sørge om tilskud til ting over 5.000 kr., fx til 

dommertårn eller spejle til ridebane, dette skal gøre sammen med bestyrelsen, Maria tager det 
med til bestyrelsen.

 Karina Weise programridningskursus, allerede mange tilmeldte, 8 ryttere om fredagen, 16 rytter
om lørdagen, stadig åbent for tilmelding til fredagen, såfremt ryttere kan ride tidligt.

 Leif Tørnblad, kommer og afholder kursus d. 21. + 25. august (onsdag og søndag i samme uge),
nærmere information kommer ved opslag og under begivenheder på hjemmesiden.

 Bookingportalen, Anna har snakket med Amalie Reimer, endnu ikke færdigt. Det er ikke første 
prioritet aktuelt, i det vi har mulighed for at ride på alle banerne og der er sommerferie, stiles 
mod at være klar efter sommeren.

- Teorikurser
Trine har snakket med Charlotte, der gerne vil afholde teoriaftener. Der stiles mod at første 
arrangement bliver i september.  Anna har snakket med Ikeyvet, der også gerne vil komme og fortælle 
om halthed forebyggelse/behandling opdagelse etc 
Rideskolen er selvfølgelig inviteret, vi vil forsøge at gøre opmærksom på dette, når vi nærmer os.

- Klubaftener
Vi overvejer at arrangere klubaften med bl.a. quizaften eller emne som korrekt opsadling, hvilket er 
aktuelt for både privat og rideskoleryttere.

- Holdstævner
De fleste kvalifikationer og arrangementer har været afholdt her før sommeren. Vi skal være 
opmærksomme til det nye år og opfordre til holdstævner. Vi skal bl.a. holde øje med Dressuren Venner.

- Springning
Vi vil arrangere kursus med Per Fried Nielsen, som efterfølgende vil kunne komme og undervise i 
spring en gang om måneden. Anja Kitt Andersen vil selvfølge fortsætte som fast underviser og være 
tilstede ved hans undervisning. Per kan ikke om tirsdagen, men både Anja og Per kan om onsdagen, 
hvorfor spring vil rykke til onsdag.
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- Ledige undervisningsdage
Onsdag og torsdag dressurundervisning er stadig ikke besat. Springning vil formentlig rykke til onsdag.
Dvs. vi vil have torsdag og tirsdag ledige. Vi stiler i første omgang mod at få besat torsdagen.

Næste møde 28/8-2019.
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