
Generalforsamlingen tirsdag den 23.04.2014 

Beretning for 2013 Brande Sportsrideklub. 

Sidste år på generalforsamlingen kunne jeg glæde mig over, at Brande 
Sportsrideklub var blevet en realitet, og her godt et år efter kan jeg glæde mig 
over, at vi stadig er med og er godt med. Jeg sluttede af med at sige at et smil, 
energi og mentalt overskud skal være med til at tegne klubben både udadtil og 
indad, og det er lykkes. Både personale og medlemmer har været med til at tegne 
en imødekommende klub. 

Og hvordan kan man så konkret se imødekommenhed, energi og mentalt 
overskud. 

Vi har igen haft et år med ret god belægning på staldene – vi har holdt tre 
distriktsstævner, 1 regionsstævne og flere elevstævner. Alle med succes – stor 
tilslutning og flotte stævnerapporter, hvor rytterkommentarerne har været positive 
”godt gået Brande” Flotte arealer, stor sikkerhed, god mad smilende og 
imødekommende mennesker. Og stævnerne betyder både noget for vore ry, men 
så sandelig også noget for vores økonomi. Dejligt, at vi igen har sat vores aftryk 
som stævnearrangører. Og i den forbindelse er vi meget privilegerede, i det store 
hele møder vi en stor velvillighed når vi skal bruge hjælp til vores fælles klub. Tak 
for det. Og som vi efterfølgende kan se, så er vores eksistens helt afhængig af den 
indtægt vi har ved stævner 

Stabilitet på personalefronten har præget 2013 – ikke altid uden krykker eller 
sygehusbesøg, men elevryttere og privatryttere har kunnet møde de samme 
mennesker som undervisere – stor fordel. 
 
Vi har takket være især Tage et meget godt samarbejde med Ikast-Brande 
kommune. Også her bærer samarbejdet præg af stor velvillighed. Vi har fået gode 
tilskud, så vi har kunnet istandsætte stald, få vandingsanlæg og her sidst et fyr, så 
vi kan spare på olien. 
 



Vi har i 2013 haft et stabilt og godt personale. Godt for vores stald, godt for 
elevafdelingen og godt for handicapafdelingen. Vi har været ramt af flere ulykker, 
og er glade for at der ikke er sket mere end der er. Og i den forbindelse vil jeg 
gerne takke alle medlemmer for den store opbakning, der har været. Aldrig går vi 
forgæves med fodervagter og staldvagter. Guld værd for en klub at kunne hænge 
opslag op og den vej møde så stor hjælpsomhed. Og tegn på mentalt overskud! 
 
Vi er også meget taknemmelige for de ydelse vores sponsorer lægger, skilte i 
hallen, præmier til stævner, pengebeløb, hegn, vandingsanlæg,  - ikke mange 
klubber kan bryste sig af den velvillighed vi møder fra mange sider. Tak for det. 
 
Til vores arbejdsweekender er der mange, der lægger timers arbejde. Der ordnes 
folde, gøres rent, males, slæbes og istandsættes. Imponerende mat så mange vil 
bruge tid, men også helt nødvendigt for vores eksistens. 
 
 
Sportslige resultater. Kim har sat Brande på landkortet ved at kvalificere sig til VM i 
Aachen og stolt var vi alle da han deltog i finalen. Mange flotte placeringer er det 
blevet til på Ariel. Vores ponyryttere deltager og kommer langt de fleste gange 
hjem med rosetter. Dejlig at se, at niveauet langsomt kravler opad.  
 
Vores elevafdeling har ikke haft den fremgang som vi ønskede. Vi er på udkig efter 
elevheste, det vi præstere er ikke helt godt nok. Det må vi gøre bedre. Der er taget 
kontakt til hestehandlere, så vi kan få et par heste/ ponyer på prøve. 
Derudover kunne vi godt bruge et par private pensionærer mere. Nogle har solgt 
heste og dermed forsvundet, vi mangler nye til at indtage deres plads. 
Der er lejet mere jord, så vi til efteråret kan etablere flere folde, det er et must for 
rideskoler i dag at kunne tilbyde gode foldfaciliteter, så det gør vi bedre. 
 
Den selvejende institution har også haft et godt år. En god konstruktion, der gør, at 
vi har et solidt grundlag at bygge klubbens drift på. 



Ud over stævner og arbejde er mange andre arrangementer med til at præge 
klubben. Ponyudvalget arrangerer stævner og overnatninger til glæde for de 
yngste. Arrangementer med god opbakning både i form af deltagelse og 
besøgende. Vi har fået et samarbejde med Brande Motion og har haft og vil få 
Hedeløbet, der er bankospil og ryttermærker, og sidste søndag var der arrangeret 
en tur på heden. Alt sammen aktiviteter, der er med til at skabe liv i klubben. 
Handicapafdelingen er aktiv – dejligt her er plads til alle. En afdeling, der har stor 
betydning for både klubbens liv og klubbens økonomi. 

Vi kan sammen være stolte af at have en velfungerende klub i pæne velholdte 
omgivelser – en klub, der giver mange børn og voksne gode timer sammen med 
deres heste, dem det hele drejer sig om. 

Så med stolthed kan jeg konstatere, at 2013 har været et godt år, og klubben 
personale og medlemmer har vist mentalt overskud, og at smil, energi og 
imødekommenhed tegner klubbens profil. 

 

 

 

 

 


