
Undervisningsudvalgsmøde 1/10-19
Tilstede: Anna Svemark, Trine Bramminge, Mille Dia, Anne-Marie Hørmann og Maria Jansson
Fraværende: Isabel Riber Bay
Referent: Maria Jansson
Kontakt: tsr.undervisning@gmail.com 

-Karina Weise kursus
Anna er ved at planlægge nyt kursus med Karina Weise, denne gang et træningsstævne, dette bliver d. 
30. november og 1. december. Pris lige som sidst omkring 230 kr. per dag.

-Bookingportalen
Det er ikke lykkedes at få dette op at stå. Der indkøbes i stedet tavler, så egen underviser kan bookes 
inde i ridehallen.

-Anna Svemark holder kursus 
Vi vil holde teorikursus med Anne Svemark omkring målsætning i ridning. Nærmere information om 
dette kommer senere.

-Dressurclinic
Dressurclinic med Dennis Holst afholdt med stor succes, dog ingen tilslutning fra rideskolen.

-Årshjul
Bestyrelsen er ved at oprettet et årshjul med oversigt over fast arrangementer i klubben. 
Undervisningudvalget stiler mod min. et weekendkursus per kvartal. Desuden planlægges flere 
teorikurser, dog ikke fastsat antal endnu.

-Spejle
Der er ønske om flere spejle inde i ridehuset samt spejle på udendørsbanen. Vi vil forsøge med spejl-
film på et par af ruderne i cafeteriaet, er dette godt vil alle kortsidens vinduer få dette på. Bestyrelsen 
planlægger ny bund på udendørsbanen, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at se på spejle nu. 

-Søndagsspring
Diskussion om det vil være en fordel at rykke løsspringning og søndagsspringing (med egen 
underviser) sammen, så der ikke skal slæbes spring flere gange samme dag. Svært at afgøre om det er 
bedst om morgenen/formiddagen eller eftermiddag/aften. Søndagsspring  har tidligere ligget om 
morgenen, men blev rykket til eftermiddag efter rytternes ønske. Vi kunne evt. rykke løsspringning om 
aftenen efter søndagsspring. Vi ønsker tilbagemelding fra medlemmer omkring hvad der ønskes, så 
diskuterer vi videre ved næste møde.
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Forslag fra medlemmer er altid velkomne, skriv til os på mail: Mail: tsr.undervisning@gmail.com eller
kontakt en af os direkte

Næste møde 5/11-2019.
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