Referat
Møde nr. 1-2015 i Instruktørudvalget (IU)
Telefonmøde den 23. februar 2015 kl. 19.00
Deltagere: Anne-Mette Binder (AMB), Jakob Ravnsbo (JRA), Torben Frandsen (TF), Nikolai
Kowalski (NK) og Helle Eriksen (HE), ref.
Afbud:

Ingen

Dagsorden:
1.

Velkomst v/AMB

2.

Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde nr. 3-2014

3.

Godkendelse af nye læresteder/læremestre (Bilag 1)

4.

Nyt fra arbejdsgruppen vedr. Træner-/berideruddannelsen

5.

Stævnekrav – forslag fra Lærerkollegiet

6.

Hestelister – skal de indføres igen?

7.

Eventuelt
Terminsprøven
Orlovsansøgning
Elevers pris for boks/bokse
Elever, der har gennemført en uddannelse inden for samme fagretning eller har taget
grundforløb 2 to gange, kan ikke tage grundforløb 2, som er et krav for at komme til
optagelsesprøve, én gang til. Hvad gør vi ved dem?
Seminar undervisere berideruddannelsen

a.
b.
c.
d.
e.
8.

Næste møde

Ad 1
AMB bød velkommen og spurgte TF og NK, om det er OK, at der ikke bliver møde i IU under rep.
mødet, da JRA og AMB er fuldt optaget af andre møder. Dette er OK.
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Ad 2
Referatet godkendt; der er fulgt op på punkt 8 og 10.
Ad 3
Sønderborg Rideklub/Michael Grønne Christensen godkendt A-lærested/A-læremester.
Billund Sportsrideklub/Allan Blomgren godkendt B-lærested/B-læremester.
Grindsted Rideklub/Ole Hummelshøj ikke godkendt B-lærested/B-læremester.
Ad 4
TF: Det går stille og roligt, der bliv diskuteret lidt frem og tilbage omkring oplægget, der er
udarbejdet af Janni Therman og Charlotte Gierahn. Det blev besluttet, at IU (AMB og JR) skal
med til næste møde og ligeledes HE. Der var meget tale om, hvor mange, der skal gå videre til de
sidste 2 år. TF har foreslået, at man kan kalde de sidste 2 år en videreuddannelse til at blive
læremester. Det er stadig planen at præsenterer en skitse til rep. mødet i april.
Ad 5
Der fjernes alt om metoder, således at kravene bliver:
Spring trænereksamen: Gennemført 15 gange MB med max. 8 fejl. Spring beridereksamen:
Gennemført 10 gange MA/5 gange S* spring med max. 8 fejl.
Starterne skal være startberettiget i forhold til DRF’s reglement.
Ved beridereksamen, specialisering i dressur hæves procenten til 63% i min. Int. I.
Ændringen træder i kraft fra 1/8 2015.
Ad 6
Vi genindfører ikke indsendelse af hestelister hvert år, da der på Trivselsundersøgelsesskemaet
er afkrydsninger for, hvor mange heste eleven rider pr. dag og på hvilket niveau. Derudover er
der en vis kontrol via stævnestarterne.
Ad 7
a.
b.
c.

HE orienterede om terminsprøven, som blev afviklet på Vilhelmsborg, uden de store
problemer, dog var der lidt problemer for nogle af trænereleverne i springning.
Orlovsansøgningen er imødekommet.
Vi har fået en forespørgsel omkring kostpris for boks fra en rideklub. TF har sendt
henvendelsen videre til Jens-Erik Majlund. JR og AMB følger op i forbindelse med
bestyrelsesmøde onsdag uge 9.
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d.
e.

Kan man købe et grundforløb? Kan man købe nogle enkelte fag på forløbet (hestefagene)?
Eller skal vi finde en anden løsning? Skal på dagsordenen til næste møde. HE og AMB
udarbejder oplæg.
Seminar for undervisere på berideruddannelsen. AMB og HE udarbejder program for dagen,
og der vil blive udsendt indbydelse. Ved for få tilmeldinger, bliver seminaret aflyst. Formålet er
bl.a. vidensdeling og afdækning af snitflader ift. de enkelte fag, som kan være til gavn for
elever og undervisere.

Ad 8
Næste møde: IU afventer forslag fra arbejdsgruppen omkring den nye berideruddannelse til et
samlet møde, som man evt. kan lægge et IU-møde i forlængelse af.
Helle Eriksen, referent
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