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Året 2016 er gået, og vi skriver nu 2017. Når jeg tænker 

tilbage på året der gik, har det på mange måder været et 

år som alle andre … og så alligevel ikke.  På en lille 

håndfuld punkter er det i forhold til 2015, blevet et lidt 

anderledes år. 

Vi var lidt færre i 2016 end vi var året før. Lidt af det 

skyldes selvfølgelig medlemmer, som af en eller anden 

grund har forladt klubben. Tilstrømningen af nye 

medlemmer er dog nogenlunde på det niveau som det 

plejer at være, så grunden til der alligevel er en forskel, er 

at vi i 2015 havde en ekstraordinær stor tilgang af nye 

medlemmer. Det har udlignet sig, og nu er vi så at sige, 

hvor vi plejer at være. 

Antallet af stævner vi har afholdt i 2016 har også været på 

samme niveau som de plejer … eller det vil sige, det har de 

næsten. Midt i maj blev der ad hoc afholdt et terræn-

stævne, hvor de ryttere der havde behov og mulighed, 

kunne nå at kvalificere sig til Sydjysk mesterskab i military. 

Men bortset derfra, har der været det antal stævner som 



der plejer at være, blot har rækkefølgen af dem været 

anderledes.  

Stævnerne har i 2016 overordnet set været en succes - og 

stævnerne er, som I nok ved, et væsentligt 

indtægtsgrundlag for klubben. Selvom vi måske nok er en 

klub, hvor der er forholdsvis mange skovtursryttere, så er 

det for stadig tvingende nødvendigt, at vi skaffer os 

indtægter. Det er nærmest udelukkende kommunale 

tilskud og stævneindtægterne som klubben skal bruge til at 

betale regninger for. Regninger som betaler for de 

faciliteter, som ALLE medlemmer har gavn af. Derfor er det 

også bestyrelsen magtpålæggende, at opfordre til at alle 

giver en hånd med til afviklingen af vores stævner. Tak for 

indsatsen i 2016 og på forhånd tak for hjælpen i dette år 

også. 

2016 blev desværre også det år hvor vi har måttet 

indkassere et driftmæssigt underskud – det kommer vores 

kasserer til at fortælle Jer mere om, så jeg skal ikke 

kommentere det yderligere, men blot nævne, at vi bliver 

nødt til at tage stilling til en mindre prisstigning på vores 

ydelser. Alternativet er, at vi æder af kassebeholdningen, 

og det scenarie er der ingen der kan være interesseret i.   



Sportsligt har vi som klub nok ikke brilleret i nogen særlig 

væsentlig grad. Sammenligner man opgørelserne over 

medlemmernes stævneresultater for 2016 med tallene for 

2015 og årene før, så falmer det forgangenværende år - 

endda i nogen grad. Jeg tror dog ikke, at man skal tage det 

alt for alvorligt. Opgjort på placeringer pr. antal starter, går 

det sådan nogenlunde lige op. Der har bare ikke været det 

samme antal starter sidste år sammenlignet med de 

foregående år.  Der er dog, så vidt jeg har kunnet tælle mig 

frem til, blevet til 51 placeringer og/eller rosetter. Det kan 

godt være det er langt fra de andre års præstationer, men 

det er da trods alt gennemsnitligt næsten 1 placering om 

ugen, og det er da også noget … Det er igen ponyrytterne 

der trækker læsset, så stor ros til dem. 

   … 

Vi var lidt færre medlemmer, men alligevel en pæn flok! Vi 

høstede – måske derfor – også lidt færre placeringer, men 

vi fik da trods alt gjort opmærksom på os selv. Året der er 

gået har været lidt anderledes, og så alligevel ikke; Det har 

på mange måder været et år som alle andre, og det er jo 

heller ikke så skidt. 



Tak for året der er gået til Jer alle. Særlig tak til Jytte og 

Ulla for Jeres indsats, og, som sædvanligt, for et godt 

samarbejde. 

 

 

 

 

 

 


