Referat
Møde nr. 2-2017 i Instruktørudvalget (IU)
Mandag, den 30. oktober kl. 18.00
Deltagere:
Afbud:

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

Dagsorden:
1.

Velkomst v/AMB.

2.

Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde nr. 1-2017.

3.

Evaluering af eksamen 2017.

4.

Revideret uddannelsespjece.

5.

Status internationalt samarbejde IGEQ.

6.

Status undervisere på skoleophold fra august 2017.

7.

“Hvad vil DRF med uddannelserne?”

8.

Hvad skal optagelsesbetingelserne være fremover? Oplæg fra HE vedhæftet.

9.

Status DRF’s økonomi i relation til uddannelserne.

10.

Feedback fra første lærestedskursus.

11.

Eventuelt.

12.

Næste møde.

Ad 1) Velkomst v/AMB.
AMB bød velkommen til alle.
Ad 2) Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde nr. 1-2017.
Referatet godkendt.
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Ad 3) Evaluering af eksamen 2017.
HE: Det ville være rart med en faglig eksamensansvarlig i Instruktørudvalget. Så vi er sikre på, at
eksamen gennemføres fagligt korrekt og efter eksamensbekendtgørelsen. TF siger, at han/NK vil tage
kontakt til censorerne og informere dem. TF og NK er parate til (om nødvendigt på skift) at overvære
eksamen i 2018.
Ellers blev eksamen afviklet fornuftigt.
Ad 4) Revideret uddannelsespjece.
Eksamen, evalueringer og optagelsesprøver er blevet lukket for forældre/andre pårørende. Der er kun
adgang for læremestre. Forældre er velkomne til sidst i eksamensforløbet for at ønske deres børn
tillykke.
Ad 5) Status internationalt samarbejde IGEQ.
DRF er blevet spurgt, om vi kan holde den årlige konference, det har vi takket nej til. Vi har sendt
uddannelsespjecen på engelsk til sekretariatet for IGEQ, så de andre lande kan informeres om
ændringerne i den uddannelserne.
Vi har ligeledes meldt afbud til konferencen her i 2017. Vi er fremadrettet stadig interesseret i at
deltage i samarbejdet, og på sigt evt. være værter for en årlig konference.
Ad 6) Status undervisere på skoleophold august 2017
Maria Anita Andersen har DRF-kurserne indtil videre og frem til sommeren 2018, og Johnny Hansen
har GF1- og GF2-eleverne. Vi har kun hørt ros til de to nye undervisere.
Ad 7) “Hvad vil DRF med uddannelserne?”
Formålet for DRF er stadig det samme, som beskrevet på hjemmesiden:
Formålet med uddannelserne er, at vi får uddannet personer, som kan give kompetent undervisning
fra begynderen til ryttere på de højere niveauer. Uddannelsen skal sikre at undervisningen foregår, så
rytteren lærer ridning på den korrekte måde fra starten,
Formålet er også at sikre korrekt uddannelse af hesten. Uddannelse af hesten tager udgangspunkt i
unghest, og skal føre hesten så langt den har talent. Vi vil uddanne underviserer, der har et kendskab
til hestens anatomi og fysik således, at de kan medvirke til at sikre hestevelfærden og rådgive
ryttere/ejere i korrekt anvendelse af hest og håndtering.
Formålet er ligeledes, at uddanne personer, der kan være med til at sikre en stabil og økonomisk drift
af vores klubber. De uddannede skal indgå i konstruktive samarbejder med bestyrelser og ejere af
vores klubber.
Ad 8) Hvad skal optagelsesbetingelserne være fremover? Oplæg fra HE vedhæftet.
Fra 2019 genindføres 14-dages introduktionskursus. Pris på kurset kan beregnes, når punkt 9 er
afklaret. HE præsenterede et rigtigt godt oplæg, som blev godkendt af udvalget.
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Ad 9) Status DRF’s økonomi i relation til uddannelserne.
Vi er opmærksomme på, at uddannelserne har nettoomkostninger på ca. 600.000 kr., men
uddannelse koster penge.
HE har foreslået, at de elever, der er 4.-års elever i år, inviteres til at deltage på 5./6. års kurset i 2018,
derved sparer DRF kr. 150.000. Dette blev vedtaget. HE sender mail til læremestrene/lærestederne
omkring beslutningen, og de kan selvfølgelig ringe for en uddybning.
Ad 10) Feedback fra første lærestedskursus.
Deltagerne var rigtig glade for kurset og synes, de fik rigtig meget med hjem fra dagen. Det samme
gjorde HE og AMB.
Ad 11) Eventuelt.
Søren Vallentin godkendt som B-læremester.
Frederikshavn Rideklub og Jan Søgaard gives dispensation til at færdiggøre 6.-års elev Nana
Christensen.
Sophus Bøgeskov foreslås til Tvistighedsnævnet. HE skriver/ringer til ham.
Ad 12) Næste møde.
Næste møde i februar 2018. HE og AMB sender forslag til mødedatoer ud i løbet af december/primo
januar.
Referent: Helle Eriksen
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