
Undervisningsudvalgsmøde 28/8-19
Tilstede: Anna Svemark, Trine Bramminge, Mille Dia og Maria Jansson
Fraværende: Anne-Marie Hørmann
Referent: Maria Jansson
Kontakt: tsr.undervisning@gmail.com 

- Spring med Per Fried Nielsen og Anja Andersen 
Det generelle indtryk er, at undervisningsformen passer til nogen medlemmer, men ikke til andre. Dog 
stadig tidligt i forløbet at vurdere, da Per kun har været her få gang og det har været midt i 
sommerferien. Det aftales fortsætte prøvetiden frem til jul.
Facebook gruppen for springning er en lukket grupper, vi opfordret til at den bliver åben og kan 
tiltrække flere springryttere.

-Flytning af Bettes undervisningsdage
Bette er tidligere tilbudt at flytte sin undervisning fra fredag til en af de andre ledige dage, i første 
omgang ønskede hun ikke dette. Men nu har hun nu anmodet om at flytte sin undervisning til torsdag, 
hvilket er accepteret. 

- Anna Svemark som fast undervise
Anna Svemark har tidligere ansøgt om dag som fast underviser. Da fredagen nu er ledig (Bette ønsker 
at flytte til torsdag) får Anna fredagen som fast underviser.
Der har været tale om hold/gruppe undervisning for medlemmer, der ikke har råd eller lyst til ene 
undervisning. Anna vil undersøge interessen herfor. Der er spurgt om mulighed for at lukke ridehuset 
ifm holdundervisning, men i første omgang skal vi vide om der reelt er interesse for hold.

-Undervisningstider
Der stiles fortsat mod at undervisere oplyser tidsrummet for deres undervisning fra uge til uge, så evt. 
ledige tider kan benyttes til egen undervisning. 
Der har os bekendt ikke været problemer med at alle tidsrum uden fast underviser er åben for egen 
underviser, men vi er bevidst om at dette kan skyldes sommerperioden. Vi aftaler at ordningen 
fortsætter på prøve indtil næste møde. Såfremt medlemmer har kommentarer hertil, skal de gives til 
undervisningsudvalget inden dette møde.

-Bookingportalen
Anna Svemark og Amalie Reimer har aftalt møde omkring dette i næste uge.

- Facebook
Vi er blevet gjort opmærksomme på at det kan være svært at overskue kurser og event på klubbens 
facebook. Dette kan måske løses ved at lave faste opslag i gruppen.
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- Holdstævner
Der stilles spørgsmål til bestyrelsen omkring tilskud til deltagelse i holdklasser, når man tilmelder sonm
TSR-hold. Maria Jansson tager dette med til næste bestyrelsesmøde.

- Rideskolen
Vi vil være opmærksomme på at direkte invitere rideskolen med til arrangementer. 

- Kommende arrangementer
9/9 Førstehjælpskursus for hest og staldapotekt med Charlotte Jespersen (aflyst)
23/9  Dressurclinic med Dennis Holst
28/9 Dressurkursus med Kenneth Damgaard fra Blue Horse

Der arbejdes på at finde ny dato for kursus med Leif Tørnblad, da kurset blev aflyst (lå i samme 
weekend som Amagermesterskabet)
Positiv tilbagemeldinger fra kurset med Karina Weise, der arbejdes på at finde tid til nyt kursus i 
oktober eller november.

Næste møde 24/9-2019.
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