
Undervisningsudvalgsmøde 2/3-21

Tilstede: Anna, Caroline, Trine og Maria

Fraværende: Lene, Kristine og Isabel

Rideskoleundervisning
Rideskoleundervisningen  er  netop  genoptaget  i  denne  uge,  dog  udendørs  på  den  bane  som
privatrytterne også bruger. Maria oplyser at rideskolen vil ride på egen udendørsbane fra næste uge,
når denne er blevet klargjort til ridning. Dog vil de sidste hold stadig skulle bruge privatrytternes
bane, da der ikke er lys på rideskolens egen bane, dvs. fra omkring kl. 18. 
Når rideskolen ikke er på udendørsbanen, kan banen bruges af privatryttere og privat undervisning.
Maria laver opslag om dette, når bestyrelsen har godkendt planen.

Ordensreglement og nye medlemmer
Der er kommet en del nye medlemmer, mange unge, hvilket er skønt. Under Corona-nedlukning har
det ikke været muligt for dem at modtage undervisning og desuden været svært at få inkluderet
dem. Det opleves at ordensreglerne ikke bliver overholdt, bl.a. samles ikke altid lorte efter ridning
på  banerne  og  ikke  alle  er  lige  gode  til  at  rydde  op  efter  sig.  Det  kan  også  være  “gamle”
medlemmer, der ikke overholder reglerne. Maria tager det med til bestyrelsen.
Vi har tidligere talt om mentor-ordning for de nye medlemmer, så de bliver ordentlig inkluderet i
klubben, det har dog ikke været muligt at opstarte dette grundet Corona. Caroline flytter fra TSR i
april, så hun kan ikke længere være primus motor på dette projekt. Trine vil gerne deltage, men vil
ikke stå for det alene. Maria tager det med til bestyrelsen, måske nogen derfra vil deltage. 

Dressurunderviser
Da Dennis Holst stopper fra 1. april, mangler vi en ny underviser i dressur. Udvalget har gjort sig
overvejelser,  bl.a.  Stine  Lyngsøe,  Michael  Ladegaard,  Jørgen  Malte,  Petter  Jonasson,  Sara  Van
Deurs og Dorthe Henckel. Prisniveauet på disse underviser er ret forskelligt, men klubben kunne
godt bruge to undervisere, da vi kun har én fast dressurunderviser nu (Bette). Maria vil lave opslag
på Facebook omkring de mulige kandidater, inden prøvekursus arrangeres. 

Søndagsspringning
En enkelt gang har springrytterne om søndagen på dagen rykkes spring til udendørsbanen trods der

normalt  springes inde i vintersæsonen (indtil  april). Udvalget beslutter at det er tilladt at  spring

udendørs, da springrytterne ellers ikke vil kunne arrangere undervisning. Øvrige medlemmer kan

derfor ikke booke egen underviser på udendørsbanen om søndagen i springtiden. 
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