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Dagsorden KU-møde hos Lizza den 22.11.2021 
 

 1.   Velkomst og orientering 

 

 2.   Evaluering af kursusaktiviteter siden sidst 

 

 3.   Banedesigner D 

 

 4.   Forslag til kurser og temaaftener 2022 

 

 5.  Eventuelt 

 

 6.   Næste møde 

 

Ad 1)     Lizza bød velkommen og refererede kort fra sidste DR-møde, hvor Henny ikke  

               havde været til stede, og hvor deltagerne var enige i, at så længe DRF ikke havde  

               noget at sætte i stedet for kursusafdelingens officialuddannelser, så måtte de 

               fortsætte med de gamle regler. 

 

               Efterfølgende havde både Ditte (som medlem af DRFs bestyrelse) og Eva som   

               formand for distrikt 12 kontaktet DRF, hvorefter vi godt kunne afvikle et  

               Banedesigner D kursus i samarbejde med DRF.  Kurset afvikles med de gamle  

               materialer og vi skal selv aflønne Torben Nybo, som bliver underviser. 

 

Ad 2)     Introduktion til Sportspsykologi med Niels blev en succes og deltagerne  

               efterspørger en opfølgning.   

 

               Stævnetilrettelæggelse med Lisbeth Rudbeck ved roret var som sædvanlig 

               en stor succes. 
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Ad 3)      Der afvikles et kursus i Silkeborg Rideklub den 11. og 12.12.2021. Da der 

                udleveres gamle materialer er prisen for deltagerne sat 200 kroner ned.  

                Undervisningen er selvfølgelig up to date. 

 

Ad 4)       Ku besluttede at gennemføre en workshop som opfølgning på Sportspsykologi.    

                 Workshoppen bliver med introduktion til idrætspsykologiske værktøjer i teori  

                 og praksis. 

 

                Formålet med workshoppen er at støtte rytterne i deres trivsel og udvikling. 

                Undervejs i workshoppen vil der blive præsenteret mentale værktøjer, der  

                netop kan understøtte rytternes trivsel og udvikling. F. eks, målsætning i  

                hverdagen, spændingshåndtering, trænings- og konkurrencerutiner og  

                evalueringsværktøjer, Workshoppen vil veksle mellem rytternes erfaringer og  

                udfordringer, (let) teori og praktiske øvelser. 

 

                Desuden afvikles et kursus i Stævnetilrettelæggelse. 

 

                Som noget nyt vil vi prøve at udbyde en temaaften med orientering om,  

                hvordan man laver en OL-hest. Henny kontakter foredragsholderen. 

 

                Erfaringsudveksling for D-dommere  

 

                Springdommer D i samarbejde med DRF. Lizza "rykker" DRF primo 2022 

 

                Talentudvikling i spring og dressur for ponyryttere. Frank Kejlberg har meddelt, 

                at han desværre ikke længere kan afse tid til at undervise.  KU finder en 

                erstatning for i år. Næste år skal der findes nye undervisere i både spring og  
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                 dressur 

 

                Da DRF ikke længere laver talentudvikling i military for ponyryttere, har Malene  

                fra KARR spurgt, om KU vil tage det med i talentudviklingen. Lizza har bedt  

                Malene sende et oplæg, men KU er velvillig indstillet overfor forslaget 

 

                Det blev besluttet fremover at sætte en sidste tilmeldingsfrist på til kurserne 

 

Ad 5)       Intet 

 

Ad 6)      Næste møde aftales, når der er behov   

 

                Referent/Lizza Kejlberg      
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