Undervisningsudvalgsmøde 20/3-19

Tilstede: Anna Svemark, Trine Bramminge, Anne-Maria Hørmann, Isabel Riber Bay og Maria
Jansson
- Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Anna Svemark, referent: Maria Jansson
- Formål og beføjelser for undervisningsudvalg (skal godkendes af bestyrelsen på næste
bestyrelsesmøde)
Formål:
At varetage undervisning og kursusak vitet medlemmer af TSR.
At stå fordelingen af faste undervisere og ldele faste dage/ der l nye fast undervisere e er
behov.
Beføjelser:
Undervisningsudvalget står for at arrangere kurser, ridning, teori eller andre events for
medlemmer af TSR. For undgå ﬂere arrangementer samme dag skal datoer for disse godkendes af
bestyrelsen på forhånd. Der lstræbes min. 4 arrangementer årligt, gerne ﬂere. Som
udgangspunkt er rideskolen al d inviteret l arrangementer. Der skal gøres ekstra opmærksomt
på de e, gerne med direkte henvendelse via facebook.
Undervisningsudvalget står for at fastsæ e og opdatere undervisningsplanen, dog skal større
ændringer godkendes af bestyrelsen. Den gældende undervisningsplanen skal fremgå af
hjemmesiden, som bestyrelsen administrerer.
Undervisningsudvalget står for fordeling af faste undervisere, som skal svare l e erspørgsel fra
medlemmer mhp niveau og pris.
- Mødefrekvens
Ini elt lstræbes møde ca. én gang månedligt, på senere dspunkt forventes mødehyppigheden at
a age.
- Gennemgang af survey "berider" og evt. ltag
I alt 34 besvarelse på spørgeskemaet, heraf har 30 angivet ønske om at ride fast hos berider og 4
angivet ønske om kun at ride kurser ved berider. Resten af spørgeskemaet omfa er kun
besvarelser for de 30 deltager, der ønsker at ride fast hos berider.
Vedr. pris har 16 deltagere angivet maks. at ville betale 250 kr. for undervisning, 5 deltagere har
angivet at ville betale 400/500 kr. og resten af deltagerne maks. af ville betale 300 kr. for
undervisning.

Vedr. hyppighed har 17 deltagere angivet at ville ride ugentligt, 10 deltagere ønsker at ride hver 2.
uge og 3 deltagere ønsker at ride ca 1 x månedligt. Størstedelen af deltagere ønsker at ride om
mandagen.
Få deltagere har lføjet kommentarer l spørgeskemaet, her angivet at trænere frem for beridere
også har interesse. Forskellige beridere er angivet som mulige faste undervisere.
 De beridere som nogle medlemme har foreslået er:
1. Anne Ullgård
2. Dennis Holst
3. Me e Holst Pedersen
4. Jørgen Malte
5. Chris na Barimani
6. Lene Hoberg
- Dennis ny fast underviser mandagen, rapportering:
Ovenstående spørgeskema er udfyldt umiddelbart før Dennis Holst er startet som fast underviser,
og ud fra de e ﬁndes behovet for berider-undervisning dækket med Dennis som fast underviser.
Aktuelt har Dennis ca 10 ry er hver uge, nogle ride hver gang, nogle hver 2. eller 4. uge.
Undervisningen ligger mandag fra kl. 14-21.
Der bliver drø et mulighed for rabat på 50 kr. per ry er ved hver 3. lek on, de e vil dog være
svært at administrere. Trine foreslår at disse penge bruges l clinic undervisning ved Dennis, som
er gra s for de faste ry ere. Clinic’en vil være åbent for andre mod betaling l klubben. Evt. bruge
de ekstra-klubpenge l mad ved arrangementet. Udvalget er posi vt inds llet overfor de e, og
Trine vil undersøge om det er muligt.
- Frem dige ltag i 2. kvartal 2019:
Anna foreslår programridnings-kursus med Karina Weise, som er A-dommer fra Bornholm. Hun
bedømmer forskellige niveauer, op l FEI. Kurset vil bestå af 30 min lek on per deltager, hvor der
startes med programridning med bedømmelse, i resten af den vil Karina undervise. Anna
arbejder videre på at arrangere de e, der s les mod kursus i maj.
Obs. en ry er, der har redet kursus hos en dommer, har e erfølgende 3 måneders karantæne for
at s lle op l stævne under bedømmelse fra samme dommer. Derfor op malt at arrangere
ovenstående kursus med dommer, som vi normalt ikke møder på stævnepladserne.
Charlo e Jespersen har foreslået springkursus med Kim Kjærsgaard, hvilket vi er meget
interesseret i. Charlo e vil blive bedt om at forsøge at arrangere de e, dspunkt afventes. Vi vil
spørge Henrik om vi kan låne rideskole-udebanen l kurset.
Der har været forespørgsel om Anna vil holde springkursus med teori. Der s les mod at a oldet
de e i april.
Jf dligere beslutning fra bestyrelsen fået TSR medlemmer (inkl rideskoleelever) 20 % rabat ved
kurser.
Alle medlemmer opfordres l at komme med forslag/ønsker l kurser.

- Øvrigt
 Bookingsystem l egen underviser: Anna Svemark og Amalie Reimer vil arbejde på de e.
Kun medlemmer af TSR må beny e de e system. I udvalget diskussion vedr. om passive
medlemmer må beny e egen undervisnings derne, såfremt de betaler dagskort. De e vil
blive beslu et på bestyrelsesmøde.
 Undervisere på hjemmesiden: Trine Bramminge vil fremover være kontaktperson for
undervisere over hjemmesiden. Dvs. Trine vil stå for informere omkring undervisere og
formidle kontakt l underviserne. Der bør indhentes børnea ester for samtlige faste
undervisere trods disse ikke er ansat direkte af rideklubben, de e vil blive taget op på
bestyrelsesmøde.
 Ry ere, der rider på dagskort, må deltage i undervisning hos faste undervisere i deres faste
undervisnings d. Der må ikke beny es egenundervisnings d, trods det er hos den faste
underviser.
 Forslag om at faste undervisere bør være lstede ved kurser i deres egen disciplin, evt mod
gra s deltagelse. De e vil hjælpe ry erne e er kursus med at kunne anvende de nye
teknikker og vil være inspira on for egen undervisere.
 Faste undervisere på TSR er ikke forplig get l at oplyse deres undervisnings der hver uge,
da de har fast dsrum. Såfremt de ønsker at oplyses de e, er det ekstra service l klubbens
andre medlemmer. Såfremt en fast underviser aﬂyser sin undervisning på forhånd
lstræbes at de e fremgår af egen-underviser-bookingen planen (når de e kommer l at
køre), eller at klubbens medlemmer informeres om aﬂysningen.

