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Formandens årsberetning 2009  

Det har været et godt år - på mange måder et rigtig godt år med mange positive resultater.  

Vi startede lidt hårdt ud med sygdom i stalden og deraf aflyst stævne, men hvor vi jo også oplevede, 
hvad en hurtigt og meget kompetent reaktion fra vort staldpersonale betyder, en stor opbakning fra 
vore opstaldere, og ikke at forglemme den store loyalitet vore udefra kommende medlemmer viste.  
Der blev vist en meget stor opbakning fra alle sider, herfra en stor tak til alle.  

På undervisningssiden har vi oplevet et meget stabilt antal elever, der vil altid være udsving, men 
set over året et til fredstillende resultat. Der er stadig plads til nye elever på dressur siden, og vi 
arbejder i disse dage på at give mulighed for flere pladser til springeleverne, således at vi også kan 
få nye elever ind her, dog uden at tage mere tid fra hallernes åbningstid.  

Jeg vil i denne forbindelse rette en stor tak til de undervisere, vi har haft gennem den forløbne tid - 
ikke blot for deres engagement i undervisningen og udviklingen af denne, men også for den 
deltagelse mange viser ved deres støtte til stævner, ikke kun ved at støtte deres elever, men så 
sandelig også for deres store hjælp ved arrangementet af disse stævner.  

Handicapafdelingen mistede en god og trofast medhjælper midt i sæsonen, men har alligevel 
formået at bibeholde den positive fremgang, vi har set gennem de sidste år, og vi hilser de nye 
hjælpere meget velkommen.  

Lad mig i denne forbindelse fremhæve et godt eksempel på dette omtalte engagement, vi ofte ser fra 
vore undervisere. 
Vi har en specifik elev på handicapskolen, hvor der arbejdes meget med hans balance og 
koncentrationsfærdigheder. Dette har udmundet sig i, at han i dag øver et skridtprogram, som han 
foretager stående på hestens ryg. For at kunne undervise i disse færdigheder har det været 
nødvendigt for Hanne Skafte at søge ekstern hjælp, for hvordan sætter man i gang, og hvordan 
styrer man hesten stående og kun med fødderne. 
Det endte op med, at Hanne gennem Internet kom i forbindelse med en kusk, der til daglig kører 
turister rundt i vogn i Wiens gader, men som specifik kendte til disse færdigheder fra den Ungarske 
rideskole.  

For dem der gerne vil se resultatet af dette, kan jeg nævne at eleven ønsker at stille op til vort næste 
interne stævne i marts med dette program.  

I stalden har vi set en meget klar fremgang på opstaldninger, og vi har fået en permanent løsning på 
weekendfodring, således at det er faste personer, der kender til heste, ponyer og arbejdsgang. Vi 
oplever en meget positiv stemning blandt vore opstaldere, hvilket ikke kun skyldes den gode ånd, 



der er blandt vore opstaldere, men i lige så stor grad den villighed til at yde noget ekstra, vi oplever 
fra vort personales side - en stor tak til dem for altid at være villige til at hjælpe.  

På stævne fronten har vi set en stor fremgang i tilmeldinger, dette er der primært 2 grunde til:  

Vores faciliteter, efterhånden når de positive informationer længere ud.  

Vores hjælpere, vi får mange roser for den meget positive og hjælpsomme ånd, man møder, når 
man kommer til stævne i Hedensted, og den meget professionelle styring der af vore engagementer.  

Vi høster meget høje karakterer fra de TD, vi har haft på gennem de sidste år. Dette resulterer 
naturligvis også i en forbedret indtægt til klubbens økonomi.  

Der skal rettes en meget stor Tak til alle dem, som er med til at yde denne ekstra indsats for klubben 
- det kan ikke understreges nok, hvor vigtig denne indtægtskilde er for klubbens økonomi.  

Jeg vil gerne i denne forbindelse opfordre endnu flere til at deltage som hjælpere ved disse stævner, 
der mangler altid hænder, på alle niveauer og for ikke at køre de få, der trækker det store læs helt 
ned, er det meget væsentligt, at vi får flere til at deltage.   

Vi har efterhånden fundet et godt leje for antallet af arrangementer og stævner, som kan 
tilvejebringe gode indtægter uden at være til for stor gene for vore medlemmer, og skal antallet af 
stævner stige, vil det blive på udendørs stævner.  

Vi har fået lavet meget gennem det sidste år, men har stadig meget at gøre færdigt både stort og 
småt. Vi håber i det kommende år på at kunne få etableret spiltov i elevstalden til vore 
udefrakommende medlemmer, at etablere vandingsanlæg på vore udendørsbaner, så de altid er 
perfekte at ride i, og få startet etableringen af en græsspringbane.  

Alt dette kræver naturligvis, at vi kan bibeholde den positive økonomiske vækst, men det vil være 
en klar forbedring for vore medlemmer, og være med til at beholde vore opstaldere sommeren over, 
og ikke mindst være en kilde til øget indtægt ved fremtidige udendørsstævner.    

Jeg vil afslutte med endnu engang at sige tak til alle jer, der yder den store indsats i hverdagen - 
daglige drift 

 

vedligehold 

 

og til stævner, dette ville ikke kunne lade sig gøre uden Jer.  

Også en stor tak til Kirsten Dam der desværre trækker sig fra bestyrelsen, vi kommer til at savne 
dine analytiske evner, og din altid positive indgang til problemstillinger, men jeg håber, du vil 
vende tilbage, når privatlivet igen åbner mulighed for lidt ekstra tid.   

Godkendt på generalforsamlingen 2010-02-23     
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