Efteruddannelse for eksaminerede trænere
Trænere med 3- årig træneruddannelse, der ønsker at søge om godkendelse til læremester for
ridelærerelever
Træneren skal have været ansat i rideklub under DRF i min. 2 år.
Derudover skal træneren have gennemført og bestået Dansk Ride Forbunds 3. og 4. års kursus. Indholdet i
disse modsvarer indholdet på tidligere 5. og 6. års kurser. Hvert kursus varer 4 uger og koster kr. 5.500 + evt.
kost og logi. Beskrivelse af de 2 kurser kan ses HER på side 7. Alle fag skal gennemføres og bestås iht.
fagbeskrivelserne.
Når træneren opfylder ovennævnte, vil vedkommende kunne ansøge om godkendelse som læremester for
Ridelærerelever, hvis vedkommende er ansat på et godkendt lærested og ellers opfylder betingelserne for at
ansøge.

Trænere med den 4-årige træneruddannelse, der ønsker at søge om godkendelse til
læremester for ridelærerelever
Træneren skal have været ansat i rideklub under DRF i min. 2 år.
Derudover skal træneren have gennemført og bestået Dansk Ride Forbunds 3. og 4. års kursus. Indholdet i
disse modsvarer indholdet på tidligere 5. og 6. års kurser. Hvert kursus varer 4 uger og koster kr. 5.500 + evt.
kost og logi. Beskrivelse af de 2 kurser kan ses HER på side 7.
Når træneren har taget den 4 årige træneruddannelse, vil vedkommende have haft flere af fagene på de 2
kurser. Det er derfor muligt kun at deltage i de relevante fag. Men træneren skal være opmærksom på, at de
fag, der skal tages, ikke ligger særskilt. Så man kan også vælge at deltage i hele kurset. Prisen er uændret.
De fag der skal gennemføres og bestås i henhold til fagbeskrivelserne er følgende:
3. års kursus
Erhvervsøkonomi, 82 lektioner
Moms/skat, 3 lektioner
Tilskudsregler, 3 lektioner
Skriftlig prøve, 3 lektioner
Dressurdommerkursus, 3 lektioner
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4. års kursus
Organisation, ledelse og menneske, 3 timer
Kommunikation: aktiv lytning, assertion, 6 timer
Team og samarbejde: teambuilding, teamsamtaler og mødeledelse, 6 timer
Ledelse: anerkendende tilgang, 6 timer
Lederstil: instruktion, træning og delegering, 6 timer
Motivation og konfliktløsning, 6 timer
HR -jura: Funktionærlov, arbejdsmiljø, kontrakt, 3 timer
Organisation og strategi i sportsregi, 6 timer
Markedsføring af rideklubben – herunder Samspil el. konflikt mellem ledelsesmæssige principper og sportslige
interesser, 6 timer
Service og kvalitet, 6 timer
Virksomhedsbesøg og case, 7 timer
Til alle kurser er det frivilligt, om man medbringer hest. Den nævnte pris er eksklusiv opstaldning.
Når træneren opfylder ovennævnte, vil vedkommende kunne ansøge om godkendelse som læremester for
Ridelærerelever på lige fod med eksaminerede Rideinstruktører, hvis vedkommende er ansat på et godkendt
lærested, og ellers opfylder betingelserne for at ansøge.
Yderligere oplysninger samt tilmelding berider@rideforbund.dk
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