
Instruktørudvalgsmøde (IU) - Dagsorden 
Dato mandag den 16. marts 2022 

Sted: Teams Kl. 17:00 
 

Deltagere: Jakob Ravnsbo (JR), Nikolai Kowalski (NK), Thomas Vogt Hansen (TH), Kristian Skovrider (KS), Morten Rodtwitt (MRO) og Maibritt Viffeldt (MV)  
Fraværende:  

  
 

Emne/Punkt  Tekst Referat  

Info  - Formand Jakob Ravnsbo Ingen bemærkninger. 

Ny uddannelsesstruktur   

- Hvad er status efter DRIF’s generalforsamling 

KS orienterede om den nye uddannelsesstruktur.  

 

Beskrivelserne til den nye uddannelse er blevet fremlagt 

DRIF’s årlige generalforsamlingen og lærekollegiet. Det var 

en positiv tilkendegivelse fra forsamlingen.   

 

Til brug for bestyrelsens behandling blev efterlyst 

beskrivelse med formål, ændringer og økonomisk overblik 

af hvordan den nye uddannelse, kontra den ”gl.” 

uddannelse ser ud.  

Derudover er der også behov for en beskrivelse af 

overgangsordningen for eksisterende elever, det var tanken 

at de igangværende skulle over på den ny uddannelse, og 

der var behov for en beskrivelse af overgangen.   

 

Oplægget skal være klar 8 dage før bestyrelsesmødet (1. 

april), på mødet vil uddannelsen blive præsenteret af DRIFs 

repræsentanter. 

NK oplyste, at der i DRIF er nedsat en arbejdsgruppe som 

udelukkende vil tage sig af PR for den nye uddannelse.  



Ansøgninger  

- Se vedhæftet mail fra DRIF 

IU har modtaget tilbagemelding fra lærekollegiet i DRIF.  
IU er sidste instans i godkendelsesproceduren.   
 
MV giver besked til alle ansøgere. 
Nedenstående godkendelser har virkning fra 1. august 
2022. 
 
Djursland Rideklub v/Ann Katrine Kejser Rasmussen, 
godkendt til Ridelæreruddannelsen.  
 
Højris Rideklub v/Emma Skjold Munkesø, godkendt til 
Ridelæreruddannelsen. 
 
Silkeborg Rideklub v/Josephine Stenholt Knudsen, 
godkendt til Ridelæreruddannelsen. 
 
Davinde Rideklub v/Allan Grøn, godkendt til 
Ridelæreruddannelsen. 
 
Skive Rideklub v/Martin Korsbæk, godkendt til en elev på 
Ridelæreuddannelsen og en elev på 
Rideinstruktøruddannelsen. 
 
Sportsrideklubben Stald SPIR v/Helga Wichmann, 
godkendt til Ridelæreruddannelsen. 
 
Skovrider Stable ApS v/Kristian Skovrider, godkendt til 
Berideruddannelsen (speciale i spring). 
(KS, forlod mødet og deltog ikke under dette punkt) 
 
Grindsted Rideklub v/Per Hoffmann, godkendt til 
Ridelæreruddannelsen og Rideinstruktøruddannelsen.  
 
Uggerhalne Sportsrideklub v/Maria Anita Andersen, 
godkendt til Berideruddannelsen (speciale i dressur). 
 
Bang Dressage ApS v/Astrid Gemal, godkendt til 
Berideruddannelsen (speciale i dressur). 



DM for beriderelever  

- 10.-12. juni 2022 i Billund Sportsrideklub 

MV, oplyste at dato og sted for dette års ”Uofficielt DM for 

beriderelever” er på plads.  

 

Bestemmelserne blive offentliggjort på DRF’s hjemmeside.  

Evt.  

 

 

Ingen bemærkninger. 

 

Næste møde:  
- Aftales løbende  

 

 


