Referat

Telefonmøde nr. 1-2016 i Instruktørudvalget (IU)
24. februar 2016 kl. 20.00

Deltagere:

Anne-Mette Binder (AMB), Torben Frandsen (TF), Nikolai Kowalski (NK) og Helle Eriksen (HE),
ref.

Fraværende: Jakob Ravnsbo (JRA)

1.

Velkomst v/AMB

2.

Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde nr. 2-2015

3.

Behandling af indkomne ansøgninger til lærested-/læremester

4.

Samarbejde med dressurudvalget omkring valg af bid/bid og stangskader samt sår i munden

5.

Overgang til ½ årlig betaling af lærestedsafgifter for elever, hvornår?

6.

Eventuelt

7.

Næste møde

Ad 1
Velkomst ved Anne-Mette Binder.
Ad 2
Referatet godkendt.
Pkt. 4, sidste 2 år i berideruddannelsen i udlandet som en mulighed. Det tages op på næste møde, hvor vi
mødes.
Pkt. 5, TF har ikke fået sendt opgørelsen til IU, men tager det med til næste møde.
Pkt. 6, steder der kan indstille, kan være alle dem, der kan uddanne beriderelever, dog ikke specialsteder.
Ad 3
De indkomne ansøgninger blev alle behandlet og de relevante parter vil blive informeret hurtigst muligt.
Ad 4
Dressurudvalget er opmærksom på problematikken. Var punkt på dagsordenen ved dressurdommernes
stormøde i januar med spændende og kompetent oplægsholder. Det er oftest i dressursammenhænge, at man
finder skader/sår i munden. Ses på flere niveauer; ofte på grund af uvidenhed om fx kandarets anvendelse og
tilpasning.
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TF: Det er ofte et spørgsmål om, hvem der rider med de forskellige bid, og ikke så meget biddet i sig selv.
På et senere tidspunkt kunne der evt. komme et samarbejde med IU omkring problematikken.
Ad 5
Der udsendes brev inden sommer, der varsler, at fra 2017 vil lærestedsafgifterne blive opkrævet halvårligt og
ikke månedligt.
Ad 6
Vi skal i gang med at udvikle kurserne for læremester og læresteder i forhold til det nye uddannelseskoncept.
Kan blive en stor opgave, som skal prioriteres ift. resurser
DRF’s dressurudvalg har lavet oplæg til konkret handling (kodeks) ift. brev fra DR-IF omkring
dressurdommernes dobbeltrolle/inhabilitet i forbindelse med undervisning af ryttere/kursusvirksomhed og
bedømmelse af de samme ryttere. Behandles på DRF’s bestyrelsesmøde mandag den 29. februar.
AMB vil ligeledes tage det op i O-dressurdommer-kredsen, hvor hun sidder med. Kan være en opgave i
mentorsammenhænge at få italesat, hvad der er korrekt, og hvad der ikke er i henhold til det nye kodeks.
Ad 7
Under repræsentantskabsmøde-weekenden samtidigt med forbundets øvrige udvalgsmøder lørdag 16/4 kl.
10.00-12.00.
Ref. Helle Eriksen
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