
Referat 
Telefonmøde den 25/2 2020 kl. 21.00 

Møde nr. 1-2020 i Instruktørudvalget (IU) 
 

 
 
Deltagere: Jakob Ravnsbo (JRA), Thomas Vogt Hansen (TVH), Torben Frandsen (TF), Nikolai Kowalski 

(NK) og Helle Eriksen (HE), ref. 
 
Til telefonmødet benytter I telefonnummer 76 22 22 00 og taster koden 518181 efterfulgt af # 
 
 
 
1. Velkomst v/JRA. 

2. Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde nr. 3-2019. 

3. Gennemgang af indkomne ansøgninger til godkendelse som lærested/læremester. Se bilag. 

4. Lærerkollegiet foreslår, at følgende indskrives i Uddannelsespjecen: Der kan kun gives fri fra timerne 
på skoleopholdene i følgende situationer; Championatsfinaler, Unghestechampionatsfinale, udtaget til 
mesterskaber af en landstræner samt ved deltagelse i DM, dog ikke DM for hold. Det er ikke muligt at 
få fri, hvis ovenstående falder sammen med en eksamen eller evaluering. 
 

5. Skal elever, der ikke får karakter til at gå videre ved den ordinære, praktiske eksamen have mulighed  
 for at komme til reeksamen, ligesom de har mulighed for ved teoretiske eksaminer? 

6. DIF’s Elitetræneruddannelse – kan der laves en vej ind for uddannede beridere. 

7. Næste møde. 
 
 
Ad 1 Velkomst v/JRA 
 
JRA bød velkommen, og fortalte om det nye initiativ omkring beretning til Repræsentantskabsmødet, hvor det i 
år er videoberetninger. 
 
Ad 2 Godkendelse af og opfølgning på referat fra møde nr. 3-2019 
 
Alle læresteder på nær et er certificeret, hvis de overholder fristerne for indsendelse af punkterne til 
opfølgning. Det ene læresteder mangler stadig Elevskolecertificeringen, da det der er et krav, at elevhestene 
har en ugentlig fridag, hvilket ikke var tilfældet der. Klubben har to måneder til at få dette bragt i orden. 
 
Ad 3 Gennemgang af indkomne ansøgninger til godkendelse som lærested/læremeser 
 
Skive Rideklub/Louise Christensen godkendt til beriderelever. 



Silkeborg Rideklub/Preben Ørts godkendt til ridelærer-/rideinstruktør-/beriderelever. 
Lykkegård Rideklub/Jesper Lund Kristensen godkendt som lærested til beriderelever, specialsted i spring. 
 
Ad 4 Forslag fra lærerkollegiet 
 
Punktet indføres i uddannelsespjecen: Der kan kun gives fri fra timerne på skoleopholdene i følgende 
situationer; Championatsfinaler, Unghestechampionatsfinale, udtagelse til mesterskaber af en landstræner 
samt ved deltagelse i DM, dog ikke DM for hold. Det er IKKE muligt at få fri, hvis ovenstående falder sammen 
med en eksamen eller evaluering. 
 
Ad 5 Muligheder for reeksamen 
 
Det blev besluttet, at ved specielle omstændigheder kan censorerne vurderer, at eleven har mulighed for en 
reeksamen. Reeksamen vil blive afviklet i forbindelse med førstkommende skoleophold. JRA/HE laver endelig 
formulering. 
 
Ad 6 DIF Elitetræneruddannelse 
 
HE arbejder videre med mulighederne. 
 
 
Ad 7 Næste møde 
 
Næste møde først i august 2020. 


