Utbildningskommitténs
Verksamhetsberättelse
2016
Utbildningskommittén har under året bestått av: AnnMargrethe Andersson, Melinda Blomqvist,
Anna-Lena Björnlod, Terese Svensson, Malin Stensson, Cecilia Andersson, Ann-Charlotte Kyrk,
Carolina Hultberg, Marianne Mohlin och Mia Eriksson. Elin Fridlund har representerat DUS
Från kansliet: Rosie Johansson
Under året har utbildningskommittén haft 4 möten.
Genomförda kurser och aktiviteter
ULK I, ULK II, ULK III
Ledare: Johanna Nilsson, Jenny
Andersson och Karolina
Schagerström.
Ungdomsledarkursen
genomfördes i tre steg med ett
stort gäng deltagare. Under 2016
var de två första stegen på
Scandic Arvika och tredje steget
på Scandic Klarälven, Karlstad.
Under sista steget var det bla
besök på brandstationen och
övningar där som stod på
schemat.

Förberedande ridledarkurs
Kursledare: AnnMargrethe Andersson
En kurs i samarbete med våra granndistrikt där deltagarna får en insikt i Ridledarutbildningen.

Frukostmöte ridlärare –
röstens hållbarhet
Kursledare: leg.logoped Helena
Forne-Wästlund
En intressant och rolig
förmiddag med många övningar
för att stärka rösten. Vi tittade
också på olika rösthjälpmedel
som finns.

Ridskoleekonomi
Kursledare: Lars-Gösta Nauclear

En heldag med ridskoleekonomi som tema. Lars-Gösta lotsade galant deltagarna genom
boksluten och hjälpte dem ta fram nyckeltal för sin förening.

Frukostmöte – Barn HLR
I samarbete med SISU Idrottsutbildarna Värmland tränade deltagarna på HLR för mindre barn.
Kurs för stallpersonal – skötsel av ridbaneunderlag
Kursledare: Peo Håård
Deltagare från Värmlands och Örebros ridskolor. Vi besökte Färjestads RK och Sörmons RK
under dagen och tittade på olika sorters underlag.

Inspirationsträff för alla ridklubbar i
regionen, Vänersborg.
En del av vårt samarbete i regionen.
Örebro Läns- Västergötlands-, Göteborg
och bohusläns- och Värmlands
Ridsportförbund körde en inspirationshelg
tillsammans med bra föreläsningar och
goda exempel från ridskolor,
tävlingsklubbar mfl.
Hoppkurs för ridlärare
Åsa Steninger, Karlstads Ridklubb
En inspirerande dag för våra ridlärare med övningar i hoppning som är bra i ridskoleverksamhet.

Ledarutbildning – Vill du bli ridlärare/tränare?
Ledare: AnnMargrethe Andersson
Ledarutbildningen 2930/10 i VRFs regi och i
samarbete med
regionen, var en
fullbelagd kurs med
engagerade deltagare.
Ett bra exempel på
samarbete inom
regionen och de olika
distrikten. Deltagarna
uppskattade, bland
annat, möjligheten till
erfarenhetsutbyte
mellan sina olika
verksamheter.
Det var mycket positivt att få vara på Lillerud och få tillgång till Lilleruds välutbildade och trevliga
hästar.

Värmlandsmästare 2016
Värmlandsmästerskapen i dressyr arrangerades av
Sörmons Ridklubb.
Vinnare i hästklassen blev: Kristina Eriksson – Devon,
Karlstad Ridklubb
Vinnare i ponnyklassen: Maja Vilhelmsson – Master
Joe
Lagtävlingen vanns av Karlstad Ridklubb.

Värmlandsmästerskapen i hoppning arrangerades av
Karlstads Ridklubb.
I hästklassen segrade: Catrine
Mattsson – Basantidieza Z,
Karlstads Ridklubb.
I ponnyklassen segrade: Anna
Bröttgård – Tiramizo, Karlstads
Ridklubb.

Lagklassen vanns av Karlstads Ridklubb.

Idrottslyftet har även under 2016 varit mycket positivt för Värmlandsklubbarna. Totalt 670 460kr
har gått till ridsporten i Värmland.

Vi tackar Lillerudsgymnasiet och alla föreningar för ett gott samarbete under året med våra
kurser och utbildningar. Stort tack till alla som har varit engagerade i vårt arbete med utbildning
under året.
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