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Utbildningskommittén har haft 5 möten under året. Kommittén har bestått av:
AnnMargrethe Andersson, Rosie Johansson, Malin Stensson, Johanna Nilsson, AnnCharlotte Åhs, Charles Jonsson och Cecilia Andersson.
Genomförda kurser och aktiviteter
ULK I, ULK II, ULK III Dömle och Lillerud
Ledare: Johanna Nilsson och Lena Helminen
-------------------------Instruktörskurs i dressyr, Elisabeth Lundholm
--------------------------------Team Värmland – Ungdomssatsning År 2
--------------------------------Inspirationsträff Idrottslyftet
------------------------Ungdomsforum – satsning på ungdomssektioner
-------------------------Ridledarkurs
-------------------------Inspirationsträff för handikappansvariga, Helena Hagberg
--------------------------------Frukostmöten för ridskolechefer och instruktörer
3st förlagda på Färjestad RK, Kils RF, Grums RF
----------------------------------Förberedande Ridledarkurs
---------------------Riders Rescue
Vid två tillfällen under året för alla medlemmar, har även varit en del i ULK,
Ridledarkursen och Team Värmland.

Värmlandsmästerskap för lektionsryttare i Hoppning och Dressyr
Hoppning, Karlstad Ridklubb 18 oktober.
Vinnare ponny: CeciliaMagnusson - Nellie, Filipstads RK
Vinnare häst: Maria Elgemark – Felix, Karlstad RK
Dressyr och uttagning till Riksmästerskapet, Färjestads Ridklubb 4 oktober.
Vinnare ponny: Matilda Olofsson –Solstickans Redlight, Hammarö RF
Vinnare häst: Maria Backman – Furio, Karlstad RK
Maria vann finalen i Riksmästerskapen i Enköping den 22 november
Matilda kom på 5e plats.
Ett stort GRATTIS!
---------------------------------Vi vill tacka alla som varit engagerade i utbildningskommittén under året.
Nyheter under året har varit:
• Frukostmöten för ridskolechefer och ridinstruktörer. Träffarna har varit
välbesökta, värdklubben har presenterat sin verksamhet och därefter har
det diskuterats olika förutbestämda teman. Det har varit positivt med
förmiddagsmöten och träffarna har varit och är planerade till 2ggr per
termin.
• Ungdomsforum
Bakgrunden till detta var att de flesta som satt i ungdomssektionernas (US)
styrelse var ganska unga. Därför var kunskapen om hur man planerar och
genomför aktiviteter låg. Även ämnen som föreningskunskap och mötesteknik
behövde förbättras. Vi visste att intresset för utbildning i de här ämnena
fanns då vi fått in önskemål från flera klubbar. Ungdomsforum blev en succé
2009 och deltagarna vill ha en fortsättning.
• Ridledarkurs hos Christinehamns Ridklubb med nio deltagare från Värmland
och tre från Billdal/Göteborg. En lyckad kurs på en fin anläggning.
• Team Värmland år 2 överlämnades inför år 3 till en styrgrupp sammansatt av
personer från utbildningskommittén, tävlingskommittén och grenledningarna.
• Förberedande Ridledarkurs anordnades på Kils Ryttarförening inför 2010
års ridledarkurs som kommer att gå på Strömsholm.
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