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Elevskoleudvalgsmøde 
10. marts 2021 

16:00 
Teams 

 

    
Til stede: 

Dorthe Paludan (DP) 
Sille Hastrup (SH) 
Rikke Johansen (RJ) 
Anja Hahn (AHA) 
 
 
 
Ikke til stede:  

Tanja Marek (TM) 
Holger Holm (HH)  
 
 

Fra administrationen: 

Maibritt Viffeldt (MV) referent 
 

 

Dagsorden 
1 Godkendelse af dagsorden ............................................................................... 2 
2 DRF Elevskole Cup ........................................................................................... 3 
3 Elevskolehjælpetrænerkursus ........................................................................... 4 
4 Næste møde ...................................................................................................... 4 
5 Evt. ..................................................................................................................... 4 
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1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 
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2 DRF Elevskole Cup 

Tilmeldte klubber: 
Der er pt. tilmeldt 29 klubber, herunder 37 hold. 
  
Klubberne er flg.:  
 

• Hvidovre-Avedøre Rideklub 

• Ballerup Rideklub 

• Gentofte Rideklub 

• Nordøstsjællands Rideklub  

• Rideklubben Hundested 

• Roskilde Rideklub 

• Vindinge Rideskole 

• Ågerupgaard Sportsrideklub  

• Ringsted Sports Rideklub 

• Valbjerggaard Sportsrideklub  

• Næstved Sportsrideklub 

• Fyens Rideklub  

• Tobøl Rideklub 

• Vamdrup Rideklub  

• Vejle Rideklub  

• Kolding Rideklub 

• Vasehus Rideklub 

• Skjern Rideklub  

• Ikast Rideklub  

• Skive Rideklub 

• Harridslev Rideklub 

• Harridslev Rideklub 

• Favrskov Rideklub 

• Silkeborg Rideklub 

• Kjellerup Sportsrideklub  

• Midtjydsk Rideklub 

• Vestbyens Rideklub  

• Uggerhalne Sportsrideklub    

• Vrensted og Omegns Rideklub 
 

Alle tilmeldte klubber er lagt på hjemmesiden: 
https://rideforbund.dk/elevskole/elevskole-cup/turneringsplan  
 
Der er pt. ikke mange klubber der er tilmeldt, dette er grundet COVID-
19. Da vi pt. alligevel ikke kan komme i gang med afviklingen af 
cuppen, sender MV mail ud til alle ikke tilmeldte klubber i slutningen 
af marts. Her oplyses det at de stadig har mulighed for at tilmelde sig.  
 
MV sender status mail (afvikling m.m.) ud til alle tilmeldte klubber.  
 
Afviklingsperiode: 
Det forventes at cuppen vil kunne begynde medio april og køre frem 
til 1. oktober 2021.  
Udvalget ønsker kun at cuppen afvikles hvis forsamlingsforbuddet er 
på min. 50 personer. Da ellers cuppen formål samt værdigrundlag 
ikke efterleves.  

https://rideforbund.dk/elevskole/elevskole-cup/turneringsplan
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Cuppens formål og værdigrundlag er flg.:  
DRF Elevskole Cuppen er en cup hvor sammenhold og socialt 
samvær er i højsæde og hvor elevhestene ikke skal transporteres. 
 
Værdigrundlaget for cuppen er: 
- at skabe en gode sociale relationer imellem klubberne. 
- at give elevskoleryttere en god og sikker oplevelse ved deltagelse i 
stævner. 
- at klubberne udviser ansvarlighed ved stævnerne, så alle får en 
succesoplevelse.  
- At alle udviser god hold- og sportsånd. 
 

3 Elevskolehjælpetrænerkursus 

RJ har sendt 1. udkast til hjælpetrænerkursus den 10. marts 2021.  
Alle gennem læser dette. 
 
MV sender information vedr. DIF’s 1-2 Træner (”Gør det selv 
kursus”). Dette skal bruges til inspiration til udarbejdelse af DRF 
hjælpetrænekursus. 
 
Kurset skal være nemt og tilgængeligt for alle klubber. Materialet skal 
være omkostningsfrit. 
 
Forslag til 2. udkast: 
- Formålet med kurset (skal klæder nye hjælpetrænere godt på og 
hermed kunne assistere klubbens undervisere)  
- ”Grunduddannelse” for klubbens hjælpere 
- Grundlæggende viden om træningsøvelser m.m. 
- Klubben skal selv kunne stå for afholdelsen 
- Krav til undervisers kompetence/færdigheder 
- Varighed (ca. 4 timer) 
- Evt. en overbygning på sigt (ca. 4 timer) 
- Diplom til deltagerne (MV laver et udkast) 
 
RJ sender 2. udkast til kurset og MV gennemgår og kommer med 
bemærkninger hertil.  
 

4 Næste møde 

Næste møde vil være onsdag den 7. april 2021. 
Sted: Teams  
MV, sender mødeindkaldelse. 

 

5 Evt. 
Certificering af Roskilde Rideklub og Re-certificering af Stutsborg 
Rideklub.  

 
 
 

 


