
Undervisningsudvalgsmøde 2/11-2021

Tilstede: Trine, Christine og Maria

Fraværende: Kristine

Spring
Kurset  i  weekenden  med  Michael  Ladegård  er  gået  rigtig  godt,  mange  tilfredse  elever.  Der
planlægges at holde kursus med ham regelmæssigt, helst månedligt, næste gang i december, Trine
undersøger datoer. Vi stiler mod at holde hans kurser fredag-lørdag, så vi ikke altid aflyser egen
spring om søndagen. Fredage primært dressurspring og bomtræning – der kan dressurryttere også
være med. Lørdage vil der være rigtige spring. Mille Dia er inviteret tilbage i udvalget, muligvis
overtager hun kontakten til Michael og planlægning af hans kurser.

Rideskolen har haft lånt at klubbens springmateriale, da deres plastikbomme er for tunge til pigerne.
Desværre  har  de  glemt  at  aflevere  materialet  efter  brug,  hvorfor  der  har  manglet  materiale  til
springning om onsdagen. Rideskolen er blevet bedt om at aflevere det lånte.
Henrik har haft ryddet op i springmaterialet, men det er blevet rodet rundt igen. Vi vil opfordre
onsdags-springrytterne til at sortere i materialer, når de alligevel har det fremme.

Dressur:
Kurset  med Ida Hofman-Bang var også en succes,  Ida planlægges til  at komme igen hver 2-3.
måned, så der kommer kontinuitet i undervisningen. Der stiles mod nyt kursus i januar. Christine
har  oprette  Facebook-gruppe  for  interesserede  i  disse  kurser (Dressurkursus  med  Ida  Hofman-
Bang).
Trine har haft kontakt med Birgitte Byrialsen, som inden Covid-19 var planlagt til at afholde dressur
og rytterfysiologi kursus. Vi vurdere dog, at der er rigelig med kurser lige nu, og at vores nabo KTR
afholder lignende kursus, og vi planlægger ikke kurset hos os. Trine vil skrive til andre Amager-
klubber, som måske er interesseret i at afholde kurset.
Der er aftalt dressurkursus med Dennis Holst d. 27-28. november, Maria laver opslag om dette.

Tilslutningen til undervisning med Sara om mandagen er voksende, hvilket vi er glade for. KTR har
forespurgt om undervisningen kan flyttes til  dem, da de medlemmer,  som ikke ønsker at betale
dagskort for at ride hos Sara. Vi er ikke interesseret i at flytte undervisningen, da vores medlemmer
ikke vil kunne ride undervisningen i KTR -det er ikke tilladt at benytte dagskort i KTR. Vi kan dog
se  fordele  i  at  vores  medlemmer  kan  benytte  undervisning  i  begge  klubber.  Vi  foreslår  derfor
bestyrelsen at lave aftale om at der ikke betales dagskort, hvis man rider fast tid til undervisning
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eller  oprette  et  undervisningsmedlemsskab,  fx  100  kr.  mdr,  som  giver  mulighed  for  at  ride
undervisning én gang om ugen. Maria drøfter dette med bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

Generelt:
Maria opdatere vedr. undervisere. Det vil være en fordel, hvis deres direkte kontakt (tlf, messenger
eller lignende) fremgik af hjemmesiden. 
Christine arbejder fortsat på online-bookingsystem mhp. egenunderviser.
Det er oplevet, at en rytter har redet egen undervisning uden at være medlem af klubben, dog skulle
denne angiveligt have fået lov af bestyrelsen først.  Maria  tager det  med til  bestyrelsesmøde og
påminder medlemmerne om, at det ikke er tilladt. 

Aktuelle arrangementer
3. november Falckkursus om håndtering af rideulykker
7. november Rideskolestævne
27-28. november Dressurkursus Dennis Holst
2-3. december Juleklubstævne
7. december Juleafslutning og Lucia for rideskolen
8. december Julehygge og højdespring
December Springkursus med  Michael Ladegaard (fredag og lørdag)
Januar Dressurkursus med Ida Hofman-Bang
Januar Rideskolestævne

Næste møde: 
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