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Ja kære venner, så er der gået endnu et år, og det er igen blevet tid til at resumere sidste års begivenheder i 

vores lille rideklub. 

Selvom vi måske ikke er så store – vi var 166 med det hele, da medlemmerne blev talt op i efteråret – så 

synes jeg, trods alt vi er en stærk klub. 

Stærk fordi vi har evnet at få økonomien til at løbe rundt. Det er i dag ikke nogen selvfølge, skal man huske 

på. Der er eksempler nok på rideklubber landet over, som har en anstrengt økonomi. 

En af grundene til at vores økonomi er sund, er nok den måde vi driver rideklub på. Jytte og Ulla som vi lejer 

os ind hos, står for det hestehold og det staldarbejde, som andre steder mange gange er medvirkende til en 

belastet økonomi.  

Jeg ser det gode og solide samarbejde mellem rideklub og rideskole, som en væsentlig og hel central 

forudsætning for sund drift af vores rideklub. 

En anden grund til at økonomien er god hos os, er den succes vi har haft med at afholde stævner. Der har 

været rigtig mange starter på SRÅ i 2015. I husker nok, at novemberstævnet måtte udvides med en dag, for 

at få plads til alle de tilmeldte ekvipager. Rytterne vil faktisk gerne starte hos os, så noget må de jo gøre 

rigtigt i det stævneudvalg – og holder man øre og øjne åbne når der er stævne, så får man også det indtryk, 

at gæsterne faktisk er udmærket tilfredse. 

Stævnerne er også der, hvor de fleste af klubbens medlemmer er fælles -  eller arbejder sammen om en 

ting, nemlig at afvikle stævne. Det fællesskab og sammenhold er en helt væsentlig styrke ved vores 

rideklub, og jeg tror at det samarbejde vi udviser i alle faser af klubbens arrangementer, er helt afgørende 

for, at vi kan få tingene til at hænge sammen. Vi har som klub brug for det, så bliv ved med det alle 

sammen. 

Jeg synes også det er en styrke, at vi som klub stadig evner at tiltrække nye medlemmer. Vi har det 

forgangne år mistet nogle medlemmer. Det kan jo nok aldrig helt undgås; men selvom nogle er væk, så har 

2015 budt på en fin fremgang, af især nye ponyryttere. Et stort velkommen i klubben til alle Jer – og Jeres 

forældre. Vi håber I alle får nogle gode år på Sønderskov. 

En af de nye ting der er sket i 2015, er at vi har fået ny kasserer. Bent valgte at forlade os i starten af 

efteråret, og som midlertidig substitut for ham, er Lise trådt til. Bestyrelsen takker Bent for hans indsats, og 

Lise for at springe til i nødens stund. 

Så har vi også, langt om længe, og på utallige opfordringer, endelig fået en ordning med klubtøj op at stå. 

Man kan nu fra vores hjemmeside bestille klubtøj – vi håber udvalget er tilfredsstillende og at det bliver en 

succes. 



Vi har i både 2014 og 2015 suppleret en del op på springmateriel, og der er også købt ind af remedier til 

ponygames, så i år har vi i bestyrelsen tænkt os, at dressurrytterne skal tilgodeses. De udendørs 

dressurbaner trænger efterhånden til en kærlig hånd, så derfor har vi besluttet, at de skal have et nyt lag på 

i år. Det kommer nok til at koste lidt, så derfor har vi ikke planer om flere store indkøb for i år. 

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne gerne takke først og fremmest Jytte og Ulla for endnu et år og et godt 

samarbejde. Dernæst alle udvalgene for det arbejde de har gjort, og til slut alle klubbens medlemmer for 

den hjælp de har ydet. 

TAK. 

 

 


