Referat af brugerrådsmøde 25. juni 2009
Til stede: Ulla, Carina, Amaja, Amanda, Michelle (i stedet for Lasse), Bente, Karina (nyt
medlem, forældrerepræsentant for rideskolen), Charlotte, Camilla Q. (særligt indbudt),
Sussi (referent).
Afbud fra Toni, Mie og Anne.
Dette brugerrådsmøde havde fokus på rideskolen, så den sædvanlige dagsorden var
fraveget.
Referat fra forrige møde blev godkendt.
Brugerundersøgelsen
Der indkom 46 udfyldte spørgeskemaer, svarende til en besvarelse på 18,5% af
rideskolens 250 ryttere.
Ulla har gennemgået besvarelserne og lavet en liste med bemærkningerne. Listen blev
gennemgået punkt for punkt.
1. Ønsker flere 1 og 2 ponyer samt store heste til voksne.
2. Ønsker flere striglekonkurrencer samt information om hestens pleje.
3. Ønsker flere skovture.
4. Utilfredse med mange aflysninger om lørdagen.
5. Søde undervisere, men for lidt undervisning.
6. Mangler undervisning i opsadling mv., strigling mv. - evt. ridemærker.
7. Ønsker arrangementer som kunne styrke det sociale mellem eleverne.
8. Ønsker at få en mailadresse, som de evt. kan melde afbud til.
9. Mener at bunden er glat efter vanding.
10. Toiletterne burde rengøres oftere.
11. Ønske om at man vælger hest for 1 måned af gangen, så man har mulighed for at
strigle den inden timens start. Dette kunne også styrke det sociale eleverne i mellem og
omgangen med hestene.
12. Skelne om begynder eller øvet - evt. regulere holdene 2 gang om året.
13. Ønsker om "leg" i undervisningen evt. små spring eller lign - det kunne også være
ridning af stævneprogram eller lign.
14. Ønske om mere information på rideskolen - evt. nyhedsbrev - hvad sker der i løbet af
året?
15. Mangler synlig information om hvordan man bliver passer og hvad det indebærer.

Ad 1.
Charlotte og Camilla vurderer, at der er et passende antal heste til rideskolens 250 elever.
Der mangler altså ikke heste at ride på, men på nogle hold vil alle rytterne ride på de rolige
heste, mens der på andre hold er kamp om de mere udfordrende.
Der laves ikke om på sammensætningen af hestene.
Ad 2.
Striglekonkurrencer har hidtil ikke været nogen succes. En hel dag med striglekonkurrence
resulterede i under 10 tilmeldinger. Når der har været strigling på programmet om
lørdagen, udebliver rytterne, der kun vil ride.

Ad 3.
På nogle hold er der ønske om skovture, men det er tilsyneladende forskellige ryttere fra
gang til gang, der vil i skoven. Desuden løber man tit ind i det problem, at nogle ryttere er
bange, og så kan man ikke komme af sted.
Det overvejes at oprette et decideret skovturshold, som man kan melde sig til.
Ad 4.
Rideskolen følger øvrige institutioner i kommunen mht. lukning. I år har det været så
uheldigt, at der kom 3 aflysninger i træk om lørdagen.
Fremover vil der blive planlagt, så lørdagsrytterne ikke rammes unødig hårdt.
Ad 5.
Når underviseren sidder i hjørnet, medfører det nemt samtaler med forbipasserende, og
det forstyrrer undervisningen.
Underviserne skal i højere grad placere sig på midten af ridebanen og være engagerede.
Ad 6 og 7.
Undervisning i opsadling mv.:
Efter sommerferien og frem til jul indføres på begynderholdene den ordning, at 1. ridedag i
hver måned tilbringes i stalden med strigling, opsadling og teoriundervisning.
Aktivitetsudvalget, som klubben lige har nedsat, er i gang med at arrangere
ridemærkeundervisning og sociale arrangementer.
Ad 8.
Rideskolen har ingen gavn af at modtage afbud. Antallet af arbejdstimer pr. hest fordeles
jævnt over dagen af ridelæreren.
Ad 9.
Ridehusbunden skal vandes for at undgå støv – af hensyn til både heste og personale.
Vi mener ikke, at bunden bliver glat efter vanding.
Ad 10.
Vi prøver at højne standarden.
Ad 11.
Dette spørgsmål er blevet grundigt drøftet af underviserne. Underviserne er enige om, at
al erfaring viser, at fordelingen af heste bedst styres af ridelæreren – af mange årsager og
af hensyn til både heste og ryttere.
Ad 12.
Regulering af opdelingen i begyndere og øvede foregår løbende hen over året. Desværre
løber man ofte ind i det problem, at den voksne, der transporterer barnet, ikke kan/vil flytte
til et andet tidspunkt.
Ad 13.
Af hensyn til hestene er al springning henlagt til holdene om torsdagen, men der rides ofte
rundt om kegler eller lignende, og op til stævner får rytterne mulighed for at ride program.
Ad 14.
Ridecenteret har været uden computeradgang i en meget lang periode; det har svækket
informationsniveauet. Efter sommerferien lægges nyhedsbreve på hjemmesiden, og det
undersøges, om det er muligt at tilmelde sig digitalt.
Ad 15.
Der er ikke mange ”store piger” i rideskolen og derfor heller ikke mange passere. Tidligere
fik passerne en gratis ridetime hver lørdag, men tilbuddet blev misbrugt. Der er enighed
om, at der ikke skal uddeles gratis timer, blot fordi man strigler en hest.
Der sættes opslag op om passermøde efter sommerferien.

Rideskolen nu og fremover
Der er mange socialt belastede børn blandt rideskolens elever. Det er ret krævende for
personale og undervisere, og det påvirker miljøet omkring rideskolen.
Det er svært at få eleverne integreret i ridecenteret, og mange er ikke interesserede.
Det overvejes at oprette specialhold som skovturshold, kvadrillehold, stævnehold m.m.
Hvis øvede ryttere mangler udfordringer i rideskolen, må de søge part eller købe hest.
Ridesti til Herstedvester
Jesper Brodersen sendte i april en skitse over den lovede sti til foldene i Herstedvester.
Stien går helt ud til Vestskovvej, som den løber parallelt med på et langt stykke. Det er
altså en meget lang rute i forhold til målet, men sikrer, at rytterne kommer helt væk fra
trafikken. Desuden giver det en anden udgang til Vestskoven, som vi alle kan have gavn
af. Der kommer dog ingen belægning på stien, sporet bliver bare ryddet, så i lange
perioder vil der være meget vådt.
Nu viser det sig, at selv om man vælger den korteste stiføring, langs med Gl. Landevej,
kan det godt lade sig gøre at komme bag om den røde låge og i sikkerhed for trafikken.
Denne stiføring er meget billigere og derfor ønskelig for skoven. Charlotte og Camilla
mener, det er den bedste rute for rideskolen, så det blev vedtaget at sige ja til denne
løsning.
Charlotte vil dog høre, om vi måske kan have den anden, længere sti ”til gode” til en
anden gang.
Næste møde 24. september kl. 18.00.

