
Undervisningsudvalgsmøde 25/2-2020
T  ilstede  : Anne-Marie Hørmann, Anna Svemark, Trine Bramminge, Maria Jansson, Isabell Riber Bay, Melanie Nielsen, 
Kamille Mikkelsen og Kristine Hein-Hansen
Fraværende: -
Referent: Anna Svemark
Kontakt: tsr.undervisning  @  gmail.com  

Næste møde: Onsdag den 25. marts kl. 1700 i TSR rytterstue

Nyt i udvalget
- Udvalget siger velkommen til Kamille, Kristine og Melanie.
- Gennemgik formål og beføjelser for udvalget i henhold til referat 1 fra marts 2019. 
- Aktivitetsniveauet for 2019 var sat til fire uddannelsesaktiviteter, resultatet var dog 13 

gennemførte. Målsætning for 2020 er derfor revurderet til minimum seks afholdte 
uddannelsesaktiviteter. 

Daglig undervisning
- Generel holdning er, at det er fine tilbud i den daglige træning i forhold til spring- og 

dressurundervisere på forskelligt niveau og pris og muligheden at benytte egenspring.
- Holdundervisning kan være en måde at få omkostningerne ned for undervisning, men også for 

at styrke klubånden. Der er interesse for at have dressur/markarbejde på hold som tillæg til 
spring evt. med samme undervisere som springundervisningen. Helst et andet tidspunkt end 
egenspring og med mulighed at have nogle bomme i ridehuset. (Mangler aktion, opfølgning 
ved næste møde)

- Tilbagemelding fra de nye medlemmer i udvalget er, at springrytterne er meget tilfredse med 
Per Nielsen i spring, og at de gerne vil have at hans undervisning fortsætter på den måde det 
gjort i 2019. (Trine kontakter Per) 

Kurser
- Jørgen Malte underviser nogle af rytterne på TSR i dressur og spring og kan derfor være en god 

underviser at afholde kursus med. Prisen er normalt 350kr/lektion, måske er det muligt at få det 
ned ved flere ryttere. (Anna undersøger)

- Springkursus med Anna Svemark, hvor der er inkluderet teori er efterspurgt af springrytterne. 
Dette eventuelt kombineret med forældrekursus. (Anna kigger kalender på potentiel dato at 
afholde springkursus) 

- Ønske om at afholde kursus i noget andet end spring og dressur. F.eks. ponygames og 
Horsemanship (Melanie undersøger Horsemanship) (Kristine undersøger rytterfitness)

Andet
- Interesse for at ride flere holdstævner i spring og dressur sammen for at bidrage til klubånd 

(Isabell tjekker stævnekalender)
- Holdunderlag til spring findes hos Anne-Marie
- Undervisningsudvalget kan evt. være med at arrangere ”kick off” eller lignende hvis interesse 

fra holdrytterne.
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