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Referat af KU-møde hos Lizza den 14-03.2022 
 

 

 1.   Velkomst og orientering 

Lizza henviste til referatet fra sidste møde, og bød velkommen. En særlig velkomst til 

kursusudvalgets nye medlem Marlene Schelander Pedersen. Da vi har måttet aflyse  de 

fleste kurser og også talentudviklingen for ponyryttere  i dressur og spring de sidste to år 

på grund af corona-situationen, håber vi at kunne gennemføre flere af vores planer i år. Vi 

har nu fået distriktets  stævneplan, og kan derfor begynde at planlægge kurserne. 

 

 

 2.   Udvidelse af kursusudvalget 

Kursusudvalget er enige om, at det er en god ting at få Marlene med i udvalget, og vi 

glæder os til det fremtidige samarbejde. 

 

 

 3.  Evt. udvidelse af talentprojekterne med pony military 

Marlenes hjerte brænder for military, og hun mener at der ikke er muligheder nok for 

udvikling af ponyryttere i military i Jylland.  Det blev besluttet at udvide talentprojekterne 

med military. Marlene fremlægger forslag til projektbeskrivelse snarest, så de tre 

udviklingsprojekter kan offentliggøres samtidig. Projektet kan afvikles på Kallehavegård 

Rideklub. Marlene melder tilbage om forslag til underviser. 

 

        

 4.  Talentprojekterne 2022 

Da Frank Kejlberg som tidligere nævnt ikke længere kan afse tid til at tage udviklingen af 

ponyspringrytterne, blev det vedtaget, at Jimmi T. Nielsen overtager for i år. I 2023 skal  
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alle projekterne i udbud i alle klubber. 

 

                                              5.   Status på planlagte kursusaktiviteter i 2022 

"Hvordan laver man en OL-hest "? Henny kontakter foredragsholderen og undersøger 

muligheden for en kombination af teori og besigtigelse af heste på stedet. Herefter melder 

hun tilbage om forslag til timer og pris. 

 

Workshop med introduktion til idrætspsykologiske værktøjer i teori og praksis. Lizza 

kontakter Niels og finder en dato i 2. halvår.       

 

Lizza finder sammen med Lisbeth Rudbeck en velegnet dato til Stævnetilrettelæggelse. 

 

Springdommer D som DRF havde spurgt distriktet om vi ville udbyde i samarbejde med DRF 

(allerede i efteråret 2021) og hvor Lizza gentagne gange har fulgt op på, hvornår det så 

blev. Seneste skriftlige kontakt fra DRF var en mail fra DRF den 6. oktober 2021, hvor der 

stod:  "Så snart jeg har info om datoer kontakter jeg dig så vi kan få aftalt en dato for 

kursus i distrikt 12".  Da Lizza den 9. marts rykkede for nyt om en dato fik hun på direkte 

forespørgsel at vide, at DRFs aftale med distriktet var droppet.  

 

I forbindelse med Erfaringsudveksling D-dommere har Lizza kontaktet Lis og bedt om 

forslag til et par datoer. Afventer svar. 

 

 

                                             6.   Eventuelt 

Intet 

 

                                             7.  Næste møde 

Næste møde afholdes når der er behov for det.  

 

Referent: Lizza Kejlberg                          
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