Distriktsrådsmøde d. 25. februar 2013.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde – Godkendt.
2. Ændringer eller tilføjelser til dagsordnen – Ingen.
3. Generel orientering.
Thomas fra Mors rideklub, var desværre forhindret i at komme. Karin Nissen (berider)og Jette
Bille (forbundets bestyrelse) var der i stedet.
Tina Foldager fortæller lidt om forslaget som vil blive stillet til repræsentantskabsmødet.
TF oplæser forslaget.
TF fortæller ligeledes hvor man kan finde en del info omkring problematikken. DRF SPOT.
Jette Bille fortæller lidt om hvorfor uddannelsen er blevet ”nedlagt” og understreger at den kun
er blevet nedlagt i den udformning den er nu. Det er stadig meningen at der skal være en
træner/berideruddannelse.
Beslutningen er blandt andet blevet taget, grundet mange klager fra elever der ønskede at blive
flyttet fra deres uddannelsessted.
Uddannelsen har været som den er nu, siden 1970’erne. Det vil sige 43 år siden.
Der er foretaget mange grundige undersøgelser der ligger til grund for beslutningen.
Træner/berideuddannelsen er ikke statsanerkendt.
Jette fortæller lidt om kravene til andre uddannelser. Der er ingen andre uddannelse hvor man er
aspirant i 6- 12 mdr, før de kan blive optaget på den reelle uddannelse.
DRF optager stadig elever indtil sommeren 2013. Det vil sige at der går 7 år, før der ikke bliver
uddannet flere beridere i den udformning som uddannelsen har nu.
Det er ca 80% af klubberne der ikke bruger beridere.
Det er ikke til at sige endnu, men der arbejdes på at lave en statsanerkendt uddannelse.
Jette er ked af at situationen omkring uddannelsen er blevet misforstået.
Karin Nissen, fortæller at uddannelsen er blevet lavet om flere gange i de seneste 10 år.
Karin Nissen fortæller at det der er lagt op til lige nu, er at uddannelsen skal vare i 8½ år.
KN opremser en masse grafer, der står i rapporten.
Jette Bille svarer på KN’s spørgsmål.
Det er absolut ikke meningen at der ikke skal være en uddannelse. Det skal der.
Jette spørger KN om hvorfor man modarbejder det fakta at uddannelsen skal være
statsanerkendt. Det vil kun være en fordel for de kommende beriderelever, at den uddannelse de
får er mere tidssvarende og mere sikker end den de får i dag.
Helle Kornbo supplerer med at hun er meget glad for at der bliver taget fat i uddannelsen, da
hun tidligere sad som formand for en klub, hvor flere blev godkendt som berider, uden egentlig
at have det grundlæggende på plads.

Jannick Holm opfordrede parterne til at lytte mere til hinanden. Han mener at DRF er ca 10 år
bagud med at lave om på uddannelsen. Det kan jo ikke komme bag på DRF, de har haft 43 år til
at indse at den ikke var tidssvarende.
Jette Bille/DRF er klar over at de skal arbejde hårdt og hurtigt.
DRF vil gerne lave en uddannelse, som alle klubber kan bruge, og ikke som det er i dag hvor
der ikke er mange beridere, der bliver brugt/driver i klubberne. Beriderne er som regel
selvstændige og udøver deres hverv i forskellig udformning hos avlere, avlsforbund, og
privatundervisning i nogle klubber.
Der var en del snak frem og tilbage, både omkring at forbundet er gået fejl af uddannelsen,
omkring økonomien, omkring ansættelsen af beridere.
Karin Nissen anbefaler af man evt bruger >træner 1-2-3 i klubberne.
Jannick Holm anbefaler at man tager fat i alle de undervisere, der står rundt omkring i klubberne
og underviser. Kan man ikke evt give en form for godkendelse til de undervisere der kan
dokumentere at de har undervist i flere år?
Sally anbefaler at man åbner lidt op for optagelsen på træner 1-2-3, at man kan få godskrevet
erfaringer.
Evt. forslag om efteruddannelsestilbud, hvis man kan få godskrevet meritter.
Sally opfordrer, og håber at styringsgruppen og forbundet kan mødes på midten og i samarbejde
finde en god løsning.
Tina Foldager afslutter mødet, og takker for god ro og orden.
Referent: Linda Frid

