
 

Instruktørudvalgsmøde (IU) - Dagsorden 
Dato torsdag den 27. oktober 2022 

Sted: Vilhelmsborg, mødelokale i stueetagen i DV hovedbygningen  
Kl. 17:00 

 
Deltagere: Thomas Vogt Hansen (TH), Nikolai Kowalski (NK), Kristian Skovrider (KS), Helle Juul (HJ) og Maibritt Viffeldt (MV)  
Fraværende:  

  
 

Emne/Punkt  Tekst Referat  

Velkomst  

- Præsentation 

TH, bød velkommen til alle.  

Der er pr. medio september sket rekruttering i udvalget.  

Jakob Ravnsbo (tidl. Formand) er udtrådt. TH har overtaget 

posten som formand, og HJ er trådt ind.  

 

Der blev udleveret diverse efterspurgte dokumenter. 

 

Nye uddannelser  

- Hvordan går det – status på opstart 

Uddannelserne er godt i gang, og det lader til alle synes 

godt om det nye koncept.  

 

De nye uddannelsen blev gennemgået, og der var nogle 

justeringer/opmærksomhedspunkter som skal følges op på. 

 

Alle fagbeskrivelser skal være ajour og afstemt med DRIF’s 

arbejdsgruppe.  

 

Evaluering  
- Af de første skoleophold 2022 

Rideskolemanagereleverne har udfyldt evalueringer for 

skoleopholdet i perioden den 12. september til 14. oktober 



 

2022.  

Ligeså har Rideinstruktøreleverne for deres kursusophold 

den 7. til 9. september 2022. 

Evalueringerne for begge ophold er videresendt til IU.  

Den overordnet tilbagemelding var positiv.  

 

Hjemmeside  

- Links til de forskellige afsnit, fagbeskrivelser m.m. 

Alle fagbeskrivelser vil blive lagt på hjemmesiden, så snart 

de er 100% opdateret.  

 

Elever  

- Hvem, hvor og hvilke årgang 
 

- Lukket punkt 
 

- Lukket punkt 

IU fik udleveret oversigt over alle igangværende elever. 

Oversigten er inddelt i uddannelser, årgange og læresteder. 

 

TH, orienterede om det lukket punkt. 

 

TH, orienterede om det lukket punkt. 

 

Overgangsordning  

- For igangværende elever, jf. mailkorrespondance 

Rideskolemanagerelever årgang 2021 (gl. 

Ridelæreuddannelsen) skal gå til eksamen i 2023 efter gl. 

ordning. Det betyder desuden, at såfremt deres karakter 

opfylder kravene efter gl. ordning, går de automatisk videre 

til den nye uddannelse (Rideinstruktør). 

 

Rideinstruktørelever årgang 2019 og Beriderelever årgang 

2017, er det valgfrit om de vil gå til eksamen efter ny eller gl. 

ordning.  

De skal ved tilmelding til eksamen angive om de går til 

eksamen efter ny eller gl. ordning.  

MV tilføjer et flet (ny eller gl. ordning) på 

tilmeldingsblanketten.  



 

 

MV sender mail til de elever og deres læresteder som skal 

til eksamen i 2023.  

 

Evt.  

- Lukket punkt 
- Lukket punkt 

 
 

 

Optagelsesprøven: 

Alle aspiranter som deltager i optagelsesprøve skal ride på 

trense uanset om det er dressur eller spring.  

Hjælpetøjler er ikke tilladt, hverken på opvarmningsbanen 

eller banen hvor optagelsesprøven aflægges.  

Påklædning skal være almindeligt dagligdagstøj. Ikke 

stævnereglementeret beklædning.  

 

TH, orienterede om det lukket punkt. 

MV, orienterede om det lukket punkt. 

 

Optagelseskrav:  

Alle der bliver optaget på uddannelserne, skal ved 

uddannelsesstart den 1. august være fyldt 18 år.  

MV, tilføjer dette på hjemmesiden.  

 

Lærestedskursus for klubbens elevansvarlig skal afholdes jf. 

reglerne. MV finder sted og dato for afvikling af kurset i 

2023. Herefter vil der blive sendt besked til alle læresteder. 

  

Næste møde:  
- Aftales løbende  

 
Pt. ikke planlagt noget.  
 

 


