
Undervisningsudvalgsmøde 30/4-19
Tilstede: Anna Svemark, Trine Bramminge, Anne-Maria Hørmann, Mille Dia og Maria Jansson

- Valg af ordstyrer og referent
Referent: Maria Jansson

- Godkendelse af beføjelser for undervisningsudvalg
De foreslåede beføjelser er godkendt af bestyrelsen med en tilføjelse omkring deltagelse af bestyrelses 
medlem i undervisninsudvalgets møde, så beføjelserne er nu bestemt til: 

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 tilstræbes min. 4 arrangementer årligt, gerne flere. Som 
udgangspunkt er rideskolen altid inviteret til arrangementer. Der skal gøres ekstra opmærksomt 
på dette, gerne med direkte henvendelse via facebook.
Undervisningsudvalget står for at fastsætte 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 til efterspørgsel 
fra medlemmer mhp niveau og pris.
Der skal tilstæbes at minimum ét bestyrelsesmedlem skal deltage i udvalgets møder (ikke 
nødvendigvis at der er bestyrelsesmedlem som medlem af undervisningsudvalget). 

- Kommende aktiviteter
Der er planlagt springkursus med Joost Martens i maj, hvorfor Anna Svemark først vil afholde sit 
springkursus i juni. Der aftale springkursus 15-16. juni, så der ikke er arrangement i weekenden efter 
rideskolestævnet.
Anna har taget kontakt til dressurdommer Karina Weise, men afventer svar på om Karina vil komme og
afholde sådan et arrangement før bestemmelse af dato.
Anna vil forsøge at tage kontakt til dressurdommer Jørgen Tørnblad mhp. Programridnings-
arrangement. Leif har tidligere afholdt lignende på andre klubber, nyligt været arrangement med stor 
succes med 2x teori og 1x programridning for 1.000 kr.

- Dennis undervisning om mandagen
Der er stor tilslutning til undervisningen, elever ca fra kl. 16-19 hver gang. Der er ved at blive 
arrangeret første clinic/teori som bliver mandag d. 20/5-19 fra kl. 18-20. Temaet for dagene vil være 
forskelligt fra gang til gang, det vil være muligt at ønske temaer. Arrangementet vil være gratis for 
Dennis’ faste ryttere, deltager udefra vil skulle betale for adgang. Der vil blive forsøgt at lave mad til 
deltagerne, Trine er på sagen.

1/2



- Bookingsystem
Anna arbejder stadig på oprettelsen, den skal dog testes før endelig brug.

- Information fra faste undervisere
Fremover vil det være undervisningsudvalget, der godkender, såfremt faste undervisere ønsker at flytte 
deres undervisning. Det er underviserne, som skal melde dette ud til deres ryttere og resten af klubben.
Vi vil kræve at faste undervisere melder ud på TSRs facebook gruppe, såfremt deres undervisning er 
aflyst på forhånd. Dette tilstræbes men ikke krav ved akut opstået aflysning.
Vi ønsker at faste undervisere offentliggør deres undervisningstider ugentligt, i det andre ryttere lettere 
vil kunne tilgodese undervisningen og for at åbne mest muligt op for egen undervisning. De faste 
undervisere kan sagtens have kontaktperson, som offentliggør tiderne for dem.

- Fast underviser om onsdagen
Pernille Hørmann har desværre opsagt sin fast undervisning om onsdagen fra 1/7-19. Tiden er derfor 
åben for ny fast underviser. Der bliver lavet opslag på hjemmesiden med dette, så alle har mulighed for 
at ansøge om tiden eller forslå ny fast underviser. Deadline for dette er om 3 uger.

- Søndagsspringning
Mille foreslår at vi åbner for højere spring om søndagen, da det for heste-rytterne er svært at træne 
spring med maks. højde på 100 cm. Udvalget beslutter at det fremover vil være muligt at springe højde 
svarende til LB, dvs

Kat lll: 70cm
Kat ll: 80cm
Kat l: 90cm 
Hest: 110cm 

Såfremt der ønskes at springe højere end dette skal der være kvalificeret voksen på banen, dog maks 
højde MB. Den kvalificeret voksen skal godkendes af undervisningsudvalget forud for springningen. 

Næste møde 28/5-2019.
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