
Undervisningsudvalgsmøde 5/11-19
Tilstede: Anna Svemark, Trine Bramminge, Isabel Riber Bay, Anne-Marie Hørmann og Maria Jansson
Fraværende: Mille Dia
Referent: Maria Jansson
Kontakt: tsr.undervisning@gmail.com 

- Spejlfilm
Anna har fundet en forhandler af spejlfilm, men han var usikker på om spejlfilm vil kunne bruges på 
ruderne til ridehallen. For at man kan spejle sig i spejlfilmen kræver det at der er mest lys på 
indersiden. Hos os vil der ofte være mest lys i rytterstuen frem for ridehallen og derfor ikke være godt 
at spejle sig fra ridehallens side af filmen. Anna og Anne-Marie vil undersøge andre forhandlere af 
spejlfilmen -måske der er andre typer film, som er bedre egnet.
På mødet desuden drøftet mulighed for flere spejl på kortsiden ved siden af dommertårnet, dette må 
overvejes såfremt spejlfilm ikke er en mulighed.

- Tavler til booking af egenunderviser
Vi har fundet egnede tavler, der er indtegnet med ugedage, Anne-Marie bestiller to tavler.

- Karina Weise træningsstævne
Stadigt ledige pladser, i weekenden 30/11 – 1/12.
Der er nok tilmeldte til at arrangementet bliver afholdt. KTR holder fællesspisning/julefrokost, Anna 
vil undersøge mulighed for at holde fælles arrangement om aftenen.

- Løsspringning
Undervisningsudvalget har ikke modtaget nogen henvendelser omkring rykning af søndags-løsspring til
om aftenen i stedet for om morgenen. Emnet har været drøftet på bestyrelsesmøde. Det aftales at 
løsspring rykkes til kl. 19-21 fra d.  1. december 2019, dvs. i forlængelse af egen springningen. Banen 
bliver normalt kørt mandag formiddag, hvorfor ingen vil blive generet at opreven bund efter spring,

- Anna Svemarks faste undervisning
Anna er desværre nødt til at opsige sin faste undervisning om fredagen gr arbejde. Anna vil i stedet 
undervise sine elever på egen-undervisningstider. 

- Ledige undervisningsdage
Fremover vil både tirsdage og fredage være ledige. Såfremt medlemmer har ønsker om fast undervisere
eller undervisere selv ønsker faste dage skal der sendes anmodning til undervisningsudvalget. 
Dog kun én af dagene, der kan afsættes til egen underviser. Undervisningsudvalg er  for nuværende 
ikke bekendt med behov for flere undervisere og vil derfor ikke aktivt søge efter undervisere.
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- Springning med Anja og Per
De eneste udmeldinger vi har modtaget er at det kører godt. Anja og Per underviser hver for sig, men 
der er ensartethed over undervisningen. De fleste springryttere rider hos begge undervisere.

- Dennis Holst
Efterspørgsel på andre/ekstra undervisningsdage med Dennis. Dennis har mulighed for at komme til 
TSR om torsdagen, såfremt der er nok ryttere. Torsdag er dog Bettes faste undervisningsdag, hvorfor 
undervisning med Dennis denne dage skal arrangeres udenom Bettes undervisning. Anna og Trine går 
videre med mulighed for ekstra undervisning med Dennis om torsdagen.
Forslag om weekend kursus med Dennis, hvilket tidligere har været afholdt med succes, dette vil blive 
arrangeret i det nye år.
Næste clinic planlægge i december, endelig dato afventes.

- Spørg Dyrlægen
Arrangementet med dyrlæge Charlotte Jespersen d. 4/11 blev afholdt med god tilslutning og 
tilfredshed. Der blev undervist i emnerne kolikforbyggelse og sårpleje. Der er stemning for flere af 
denne slags arrangementer, dog med ét emne per gang.

- Springkursus
Det er efterhånden noget tid siden at der er afholdt springkursus på TSR. Tidligere kurser med Joost 
Martens og Anna Svemark har været populær. Lejse Bramminge er på Amager omkring jul, vi forsøger 
at arrangere kursus med hende mellem jul og nytår.

- Oprydning/maling af materiale
Dressurhegnet og formentlig også nogle af springene trænger til maling. Der stiles om 
male-stævne/programridning til foråret, hvor banerne først sættes op, vaskes og males og dagen efter 
vil blive brugt til stævneridning. 

- Involvering af rideskolen
Der har ikke været tilslutning fra rideskolen til de arrangementer vi har afholdt. Vi har formodning om 
at det kan være grænseoverskridende for eleverne at tilmelde sig og komme alene til vores 
arrangementer. Der forslås derfor, at en af rideskoleinstruktør aflønnes for at deltage i arrangement(er) 
og kan tage rideskoleelever med. Bestyrelsen vil tage stilling til dette på næste bestyrelsesmøde

- Rytterfitness
Forslag fra et medlem om dette. Undervisningsudvalget er åbne for dette, men det kræver at 
medlemmer selv undersøger muligheder/priser og arrangerer sådan undervisning. Isabel vil gå videre 
med muligheden, såfremt dette ønskes.
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- Ponybogstaver
Ønske om afmærkning af B-bane og ponybogstaver i den store ridehal. Det foreslås at lave 
ponybogstaver i anden farve end hvid, så er let at se forskel på det to typer bogstaver. Forslaget vil 
blive medbragt til næste bestyrelsesmøde.

Næste møde 4/12-2019
Næste møde igen 7/1-20
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