
Medlemsmøde i Hals Rideklub mandag den 13. november 2017 kl 20.  

 

Referat af aftenens debat: 

Rikke er mødeleder. 

 

Hvordan er det at være elev her: 

De store piger er godt tilfreds med deres undervisere og deres undervisning. 

Enkelte føler sig dog presset i undervisningen og føler sig ikke hørt af underviser når de siger fra. 

 

Hvordan er det at være forældre her: 

Det er frustrerende at være ny forældre, når ens barn starter til ridning. 

Der mangler hjælpere i stalden, især på begynderhold og til nye elever uanset alder. 

Klubben er opmærksom på problemet og arbejder på det. 

 

Undervisningens indhold:  

Forældre er bekymret for at hjælpetrænerne skal overtage undervisningen i stedet for de 

nuværende undervisere. 

Bestyrelsens hensigt med at igangsætte ordningen med hjælpetrænere, er at hjælpetrænerne på 

lang sigt kan stå for opstarten af nye elevhold for de mindste elever. Bestyrelsen har ingen planer 

om at de nuværende undervisere skal erstattes af hjælpeunderviserne. 

 

 

Hvordan er det at være junior hjælper: 

Det er oftest godt at være hjælper, men det er vigtigt, selv at lære noget som juniorhjælper  

og ikke bare blive brugt som trækker.  



 

Hvad gør Hals Rideklub til et godt sted at være for hest/rytter/forældre? 

Godt sammenhold 

Hyggeligt 

Gode undervisere 

Lave sjove ting med de små elever 

God stemning 

Dejligt med en fyldt rytterstue til breddetingene 

Der er ro på og en dejlig stemning imellem pigerne på rideskolen 

Trivslen har det godt i rideklubben 

 

Forældregruppen ser et problem i breddearrangementerne, f.eks. ponygames  

og spring: Der er forskel på hvor meget tid, hver enkel elev får til hest. 

Forældre ser, at der er elever der bliver forfordelt og andre elever der får for lidt ridetid. 

Alle betaler samme pris for ridningen og det efterlyses at tiden skal fordeles  

ligeligt mellem eleverne 

Klubben er opmærksom på problemet og tiden vil blive ligeligt fordelt på eleverne fremover. 

 

Hård tone imellem de store piger på ridelejren.  

God info som klubben skal være mere opmærksom på. Der vil være brug for flere voksne 

(forældrehjælp) på næste ridelejr. 

 

Skal der ske noget nyt til i Hals Rideklub. 

Det er rart at lave noget ud af huset, Islænderturen var en rigtig god ide. 

Arrangementer hvor hest og ridning indgår, skal prioriteres når der laves planer,  



det er elevernes ønske. 

Der skal skiftes imellem arrangementer lørdag og søndag for at tilgodese partshavere. 

 

Engagement i klubben, som er nødvendigt for klubbens fremtid? 

Skal der laves et Forældreudvalg? 

Bestyrelsen har brug for at andre/forældre hjælper med at gennemføre de mange arrangementer 

og aktiviteter i løbet af året. 

Det foreslås at breddeudvalget udvides med flere medlemmer (forældre) i stedet for at der laves 

et forældreudvalg. 

 

Det føres til protokols at:  

Der fremover skæres lidt ned på årets aktiviteter. 

Konny snakker personligt med forældre angående medlemskab af et udvidet breddeudvalg. 

Søren vil gerne være medlem af det udvidede breddeudvalg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


