
Undervisningsudvalgsmøde 29/5-19
Tilstede: Anna Svemark, Trine Bramminge, Mille Dia og Maria Jansson

- Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Anna Svemark
Referent: Maria Jansson

- Opfølgning fra sidst
Annas springkursus har fået ny dato, bliver afholdt i Pinsen. 
Carina Weise programridningskursus, 45 min per elev. 150 kr per rytter samt transport. Afholdes 19-20.
juli. Der bliver holdt grillaften d. 19. juli.
Leif Tørnblad, 500 kr per rytter, programridning, min 6 ryttere,, uge 34/35, fx onsdag og søndag, evt. 
åben mikrofon
Bookingportalen, endnu ikke klar, svært at blokere de faste underviseres tider,  Anna skal have fra i 
Amalie Reimer.
Oprettet mail til udvalget: tsr.undervisning@gmail.com 

- Teorikurser
Trine foreslår afholdelse af teorikurser, fx med dyrlæge men emner som halthed, staldapotek, 
førsthjælp til hest og lignende. Trine spørger Charlotte, om hun vil afholde sådanne.

- Quiz aften
Anna foreslår quizaften evt. sommerfest, grillaften med Carina Weise eller som selvstændigt 
arrangement, der arbejdes videre på dette.

- Klubaftener
Vi stiles mod at holde klubaften arrangementer ca 1 gang om måneden, rideskolen er selvfølgelig 
inviteret med. Dette fremmer sammehold og klubånd og ved kursusarrangementer fremmes også viden.
Dette bør føres ind i bestyrelsesårshjul, når dette bliver lavet.

- Holdstævner
Intentioner om at TSR stille hold til diverse konkurrencer, vi kan også opfordre stævneudvalget til at 
holde holdklasser til arrangementer. Til større stævner kan TSR-ryttere måske samle hold med andre 
Amagerklubber og have Amagerhold.
Maria spørger bestyrelsen om anskaffelse af holdunderlag og lignende.
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- Fast underviser om onsdagen
Der er ikke indkommet ansøgere eller forslag til stillingen.

- Fast underviser om torsdagen
Pia Blyitgen har opsagt sin undervisning om torsdagen med omgående virkning. 

- Springundervisning
Der er kommet ønske om 2 springundervisere, så springryttere har bedre udbud af undervisere (ligesom
dressurrytterne har). Svært at afsætte to dage til springning. Evt. to undervisere samme dag eller berider
1 gang om måneden, der samarbejder med den anden fast underviser. 

Næste møde 26/6-2019.
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