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Referat af KU-møde Lizza Kejlberg 05.07.2021 

 

 
1.          Velkomst og orientering/Lizza 

             Lizza bød velkommen til mødet. Eva Iversholt har spurgt til indholdet i Stævnetilrettelæggelse for 

             eventuelt at få indlagt info om equipe. Jeg har svaret, at det er heldagskursus, hvor der ikke er  

             plads til andre emner, men da det er et ønske fra klubberne at lære mere om equipe, har jeg  

             opfordret stævneudvalget til at lave et oplæg til en temaaften på 2 - 3 timer, hvor vi gerne i  

             kursusudvalget sørger for det praktiske med reservering, tilmelding og servicering. 

 

             Eva sprudler af ideer og har også foreslået en opfølgning/erfaringsudveksling for banedesignere  

             ved et stævne, hvor vi kunne invitere både D- og C- banedesignere til en frokost, så de kunne lære  

             hinanden at kende kombineret med et fagligt islæt, f. eks. gennemgang af baner o.s.v. Eva har 

             anbefalet Bo Gejl som underviser. Kursusudvalget synes, det er en spændende ide, og Lizza har  

             bedt Eva om at bede Bo om at kontakte hende. 

 

2. .       Resultat af den udsendte behovsanalyse  

4.          Lizza er blevet ringet op af DRF, der havde hørt om vores behovsanalyse, og da DRF alligevel ville  

             afholde et Springdommer D kursus, så ville de afholde det i distrikt 12. og de ville gerne vide, hvor  

             mange der var interesserede. Lizza har meddelt, at der var 4 interesserede. 

 

             Kursusudvalget besluttede, at give et tilskud til deltagere, der er bosat i distriktet og medlem af en  

             rideklub i distriktet.  

 

             Der var 9 interesserede i Banedesigner D.  

             Kursusudvalget besluttede, at afholde kurset, hvis det kan lade sig gøre. Lizza afventer at den  

             kursusansvarlige i DRF kommer tilbage fra ferie i uge 30. Distriktet vil som sædvanlig give et tilskud  

             til distriktets egne medlemmer. 

            

             Der var 8 interesserede i Stævnetilrettelæggelse. DRF udbyder ikke dette kursus mere, men KU  

             besluttede selv at afholde det. Kurset vil blive gjort gratis for egne medlemmer. 
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5.          Sportspsykologi en tirsdag eller onsdag i september/oktober. Dette er allerede besluttet 

             3 timer 

             Intro til Sportspsykologi: 

             Workshoppen vil give en introduktion til de vigtigste mentale færdigheder for unge ryttere.  

             Gennem en vekslen mellem let teori og praksis tager workshoppen fat i emner som: motivation 

             og mål, konstruktiv evaluering, modgang, fokus og følelser med en legende tilgang. 

 

              Oplægsholder er Niels Rossing Adjunkt på Aalborg Universitet og mentaltræner i Elitesport Aalborg 

 

              Kursusudvalget besluttede, at udbyde kurset til 200 kroner. Kurset vil være åbent for alle. 

 

 

6.          Erfaringsudveksling D dommere distrikt 12 

             Lis Mølholm Juul kontaktet for nærmere aftale om dato 

 

7.          Eventuelt 

 

8.          Næste møde aftales, når der er behov for det. 

 

             Lizza Kejlberg 
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