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Utbildningskommittén har under året bestått av: AnnMargrethe Andersson,
Cecilia Andersson, Ann-Charlotte Kyrk, Carolina Hultberg, Marianne Mohlin och Mia Eriksson.
Elin Fridlund har representerat DUS
Från kansliet: Rosie Johansson
Genomförda kurser och aktiviteter
ULK I, ULK II, ULK III
Ledare: Johanna Nilsson, Jenny Andersson och
Karolina Schagerström
Frukostmöte - ekonomi för ridskolechefer och
ridlärare
Ledare: Rosie Johansson
Frukostmöte – High Five, Rädda Barnen, för
ridskolechefer och ridlärare
Ledare: Johanna Nilsson från Rädda Barnen och
Rosie Johansson
Ordförandekonferens
Ledare: Sture Hermansson
Kurs för stallpersonal – Studiebesök på
Örebro fältrittklubb
Ledare: Rosie Johansson
Kurs för ridlärare - Lösgjordhet för knopp och
kropp för häst och ryttare
Ledare: Nina Stark Fox

Studiebesök med stallpersonal i Örebro

Riders Rescue
Ledare: Helene Löveström
Clinic Ladda Mentalt med Nina Stark Fox
Ridledarkurs
Ledare: AnnMargrethe Andersson
Marknadsföringskväll för ridklubbar
Ledare: John Johansson, Rosie Johansson
Marknadsföringskväll

Utbildningskommittén har under året har under året haft fem möten.
Årets höjdpunkt var Förbundsstämman i Karlstad i maj. Ett stort arrangemang som genomfördes
med många ideella krafter.
Ordförandekonferensen var välbesökt i år
när ekonomi stod som ämne. Bra
diskussioner under dagen och en önskan om
fortsättning i ämnet fanns.
Under årets frukostmöten har vi tittat mer på
ekonomifrågor, föreningarna har hjälpt
varandra genom att jämföra priser och
avgifter. Vi har också fått besök av Rädda
Barnen som visat sitt material High Five.
Materialet hjälper föreningen att ta fram en
handlingsplan för att driva en trygg
verksamhet.

Ordförandekonferens 2015

Fullsatt clinic ”Ladda Mentalt” med Nina Stark Fox

Roligt att kunna erbjuda en clinic i samband med utbildning för våra ridlärare. En fullsatt kväll på
Lillerud när Nina Stark Fox höll clinicen, Ladda Mentalt.

En mycket intressant dag hade vi också på Örebro Fältrittklubb när stallpersonalen från
Värmlands Ridskolor åkte på studiebesök. Intressant att få insikt i strukturen och rutinerna hos
en av Sveriges största ridskolor.
Idrottslyftet har även under 2015 varit mycket positivt för Värmlandsklubbarna. En ökning till 792
850:- från 698 700:-, 2014.
Så viktigt för verksamheten på våra föreningar.

Ridledarkursen genomfördes i somras under tre intensiva veckor på Lillerud. De flesta eleverna
var från Värmland och det var också några deltagare från andra distrikt. Kursen skapar
förhoppningsvis ett större intresse för att vidareutbilda sig och ger framförallt en bra grund, inför
att undervisa på ridskola. Positivt att det finns intresse i vårt distrikt för denna kurs och att VRF i
samarbete med andra distrikt, kan genomföra Ridledarkursen på hemmaplan.

Tack till alla som har varit engagerade i vårt arbete med utbildning under 2015.
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