
Undervisningsudvalgsmøde 4/2-20

Tilstede: Anna Svemark, Trine Bramminge, Anne-Marie Hørmann og Maria Jansson
Fraværende: Mille Dia og Isabel Riber Bay
Referent: Maria Jansson
Kontakt: tsr.undervisning@gmail.com 

- Udmelding
Mille Dia har meldt sig ud af udvalget inden møde grundet manglende tid. Udvalget har derfor ikke 
længere springrytter. Vi ønsker springningen repræsenteret i udvalget og ønsker derfor nyt medlem 
til generalforsamlingen.

- Dennis Holst Clinic
Der er afholdt clinic med Dennis mandag d. 3/2-20 med stor succes. Der er et lille overskud i 
indtjening, som vil gennems til næste arrangement. Der tales om andre tiltag med Dennis clinic, fx 
samtidig besøg fra bid-bussen, dvs. dag med både fokus på både ridning og tænder. Desuden tales 
om mulighed for programtrænings-arrangement med Dennis

- Oprydningsdag
Der tales om at oprydningsdagen med fordel kan lægges efter stævne i foråret/forsommeren med 
fællesspisning og hygge bagefter.  Alternativt en lørdag i april.

- Respons fra ryttere
Udvalget får meget få henvendelser fra medlemmer efter arrangementer, derfor er svært for os at 
evaluere om vi dækker medlemmernes ønsker/behov. Vi efterlyser respons på tiltag og 
arrangementer. Såfremt man ønsker at komme med anonyme kommentarer, kan disse lægges i 
TSR’s postkasse i kuvert mærket ”undervisningsudvalg”.

- Kæphest
DRF har eftersøgt klubber, som vil afholde kæpheste-stævner. Vi er i tvivl om der i klubben er 
medlemmer, som interesserer sig for kæphest. Derfor vil vi forsøge at lave kæphest-event med 
kæpheste-kyndig person og se på tilslutningen til dette.  Det kan evt. være efter et stævne med 
springklasser og derved kæphest-springning. 
Såfremt kæp-hest skal blive en del af TSR skal vi have fundet piger/forældre, der kan stå for dette. 
Giv os meget gerne besked, hvis du vil være en del af det.

- Springing på græsbane om sommeren
Det er blevet muligt for TSR at leje Allan Petersens græsbane til springning om sommeren, dog 
mangler vi at aftale pris for dette. Maria undersøger med bestyrelsen om vi skal gå videre med 
dette. Tages op igen på næste møde.

- Kommende begivenheder i TSR
22-23/2 Springkursus med Lejse Bramminge
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7/3 Fastelavn 
23/3 Rideskolestævne

Næste møde 25/2-2020
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