
Retningslinje for kurser i Hodsager Rideklub. 
 
Grundprincip:  
• Hodsager Rideklub ønsker at have veluddannede ridelærere til alle elevhold. Klubben ønsker 

også at have en veluddannet skare af frivillige aktive. Ved aktive forstås bestyrelse samt 
frivillige ansvarspersoner til stævner og klubaktiviteter.  

• Hodsager Rideklub ser det som meget positivt, når frivillige med tilknytning til rideklubben 
ønsker at bruge tid og kræfter på at uddanne sig i klubregi. 

• Hodsager Rideklub ønsker løbende at kunne tilbyde kurser og uddannelse i rimeligt omfang, 
under hensyntagen til det aktuelle behov på rideskolens hold og behovet for frivillige 
ansvarspersoner samt hensynet til klubbens økonomi. 

• Der søges altid kommunalt tilskud til kurser, når dette er muligt.  
 
 
Ridelærere 
 
Træneruddannelsen 
• Rideklubben opfordrer ridelærere til at tage Træner 1 og 2 uddannelsen.   

• Klubben prioriterer at sende 1 ridelærer afsted på 1 træneruddannelse om året.  
• Tilmelding til uddannelse sker altid gennem horis bestyrelse.  
• Hori betaler for uddannelsen samt for nødvendigt ophold eller kørsel alt efter, hvad der er 

billigst. Kørsel til uddannelse refunderes efter statens lave takst. Hori søger tilskud hos 
kommunen til kursusudgift og evt. ophold (max. 40% dækkes) 

• Betingelsen for at få træneruddannelse betalt af Hori er, at der indgås aftale med ridelærer 
om, at ridelærer underviser i klubben mindst 2 år efter endt kursus.  

 
Ryttermærkeunderviser 
• Klubbens ridelærere kan, efter aftale med bestyrelsen, der vurderer klubbens behov herfor, tage 

kurset som ryttermærkeunderviser udbudt af DRF.  
• Hori dækker kursusudgiften samt udgiften til nødvendige undervisningsmaterialer, der så dog 

vil være horis ejendom og kan gives med næste kursist på kurset. Ønsker man sit eget eksemplar 
af materialerne, betaler man selv.  

• Betingelsen, for at få kurset som ryttermærkeunderviser betalt af Hori, er, at der indgås aftale 
med ridelærer om, at ridelærer underviser i klubben mindst 1 år efter endt kursus, som minimum 
2 ryttermærkeforløb.  

• Evt. andre frivillige, der måtte ønske kurset som ryttermærkeunderviser skal rette henvendelse 
til bestyrelsen, der vil vurdere klubbens behov. 

 
Elevskoleworkshops, webinarer mm. 
• DRF udbyder ofte gratis tiltag som webinarer og elevskoleworkshops. Horis ridelærere 

opfordres til at deltage i de gratis, relevante udbud, der er. Efter aftale med bestyrelsen kan evt. 
kørselsudgift dækkes efter statens lave takst. Bestyrelsen opfordrer til samkørsel. 

 
  



Frivillige ansvarspersoner  
 
• Klubbens frivillige ansvarspersoner (stævnehjælpere, diverse udvalgsmedlemmer m.m.) kan, 

efter aftale med bestyrelsen, der vurderer klubbens behov herfor, tage relevante kurser udbudt af 
DRF. Det kan eksempelvis være:  Banedesigner, TD’er m.m. 

• Hori dækker kursusudgiften samt udgiften til nødvendige undervisningsmaterialer, der så dog 
vil være horis ejendom og kan gives med næste kursist på samme kursus. Ønsker man sit eget 
kursusmateriale, betaler man selv. 

• Kørsel til uddannelse refunderes efter forudgående aftale med bestyrelsen til statens lave takst. 
Bestyrelsen opfordrer til samkørsel. 

• Hori søger tilskud hos kommunen til kursusudgift (max. 40% dækkes) 
• Betingelsen for at få kurser betalt af Hori er, at der indgås aftale med den frivillige 

ansvarsperson om, at vedkommende stiller sine opnåede kompetencer gratis til rådighed for 
klubben mindst 1 år efter endt kursus. Man må gerne stille sig til rådighed for andre klubber 
mod betaling i det første år, men det må ikke komme på tværs af rådighedsforpligtelsen til 
arrangementer i Hori. 
 

 
Bestyrelsesmedlemmer 
 
• Bestyrelsen opfordres til at arrangere et årligt møde med DRF’s klubkonsulent, der kan rådgive 

om aktuelle udfordringer samt undervise i klubdrift mm. 
• Bestyrelsen opfordres til at deltage i relevante medlemsmøder arrangeret af Herning Idrætsråd. 
• Bestyrelsen opfordres til at deltage i de af DRF udbudte webinarer mm, der er relevante for 

klubbens drift samt bestyrelseskurser i DIF regi. 


