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Vi har en god rideskole – hvad betyder det? Vi har en god rideklub – hvad betyder det? 
Forskellen på skole og klub – det ligger måske i ordet. I en skole er vi for at lære noget – I 
en klub er vi for at være sammen om vores fælles interesse. 

Hvad kan vi lære på en rideskole – og er det både for børn og voksne. Ja, der er faktisk 
mulighed for at lære mange forskellige elementer: 

• Lære at ride – motorik – matematik – højre og venstre. 
• Lære at omgås heste 
• Lære at passe på hesten – hvor meget skal den have at spise – hvor meget motion 

skal den have – hvad skal vi se efter, hvis hesten er syg? 
• Lære at omgås hinanden – hvordan hjælper vi hinanden med de ting, der er 

vanskelige? Hvordan holder vi orden, så vi alle kan være der? Hvordan overholder 
vi sikkerhedsregler, så det er sikkert for både dyr og mennesker? 

• Lære, hvordan vi optræder bedst muligt i konkurrencesituationer 

En rideklub – her er vi sammen i et forpligtende fællesskab, hvor fællesskabet og klubben 
er vigtigere end vi er som enkeltpersoner. Vi træder hjælpende til omkring aktiviteter, som 
stævner og ridelejr og andre arrangementer. Også selv om vi ikke selv får noget ud af det. 
Hestesporten kan man dyrke hele livet igennem – så vi er sammen på tværs af alder. 
Vores fælles interesse gør, at aktiviteter og opgaver kan løses af mennesker på 10 år i 
samarbejde med mennesker på 75 år.  

Det kan være vanskeligt, at sætte egne behov i baggrunden og hjælpe andre, når man 
selv har travlt. Men det er dejligt, når andre gør det for en. Og så er det også vigtigt, at vi 
ser på hestenes behov – mangler den ene vand eller gerne vil ind – selv om det ikke lige 
er min må jeg gerne tage mig af den anden. 
 
Vi har været så privilegerede at have et fast personale – Tanja, Emma, Michelle og Kim 
har været stabile i det forgangne år – Dejligt med personale , der tager initiativ til 
arrangementer på travbanen og afholdelse af grillaften og julefrokost. Også når vi afholder 
stævner er de på deres plads og er i høj grad med til, at stævnerne forløber som det gør.  

 
Der er også gode sportslige resultater på hestesiden. Vores berider og beriderelever gør 
også en god figur ude ved stævner. Her skal også nævnes Heidi Birch på Dalton, Philippa 



Andersen på Tarzan og La Fayette, Amalie Thorsen, Ida Høgh og Nikki Jensen. Flot 
klaret. 

Tak for et flot fastelavnsstævne. Godt arrangeret og fantastik dejligt at I har grebet 
opgaven. Fællesskabet sætter rammerne og I skaber indholdet i stævnet med jeres 
engagement. Ponyudvalget holder også med stor succes rytterlejr – mange deltagere, der 
bliver udsat for mange. Der skal også lyde en stor tak til forældre – både til elevryttere og 
halvpartsryttere – I er gode til at være her og bakke op om jeres børns aktiviteter – og tak 
fordi I koordinerer og lukker elevheste på fold og tager ind. Det er et godt og meget 
værdifuldt arbejde for BSR 

Vores handicapafdeling er uvurderlig for os. Louise Nordmann og Lone styrer den afdeling 
med en fast hånd, og betyder som I vil høre lidt senere MEGET for klubben økonomi. 

 
 
Der er igen i årets løb afholdt stævner. Stævneteamet er nu kørt godt sammen – stille og i 
god orden afvikles stævnerne. De har igen i det forgangne år fået en meget fin evaluering 
– så igen har vores stævnerapporter været præget af positive kommentarer og 4 og 5 
taller. Den ny pavillon er taget i brug til vores udendørs stævner – god plads og mere 
overblik, når alle funktionerne er samlet 

Her skal det pointeres, at vores cafeteria trækker et meget stort læs, når det kommer til 
stævner og andre arrangementer – mange får gratis mad, der bliver langet virkelig mange 
kopper kaffe og måltider over disken – noget, der ikke direkte kan ses på det indkomne 
beløb, men som er meget vigtigt for den stemning der er med til at præge stævnerene. 
Cafeteriet har også fået flotte anmærkninger i stævnerapporterne – udvalget af mad er 
varieret, godt og delvis sundt. Til vores udendørs stævne stod både publikum og dommere 
i kø for at få burgere og æblekage:-) Og vores salatbar er en stor succes. 

  
Igen i år skal der lyde en stor tak til vores sponsorer. Vi møder en stor velvilje. Er dybt 
taknemmelige for penge, blomster og planter til banen og også de mange flotte præmier, 
vi er i stand til at kunne give. Tak til Kim, Henrik og Tanja og Tage for det store stykke 
arbejde. 
Vi har også fået mulighed for en meget synlig og overskuelig resultatformidling – det er et 
stort plus for tilskuere og ryttere, at de kan holde sig orienteret om resultaterne. 
At holde stævner kræver, at mange er i gang. Alle poster skal besættes – lige fra den, der 
løber med kritikker til den der sidder som dommer og den der skifter håndklæder på 
toiletterne. Flot, at så mange vil bruge deres energi op til stævnerne og under stævnerne. 

 
Vi har fået endnu mere kunst på rideskolen – væggene ud mod vores gårdmiljø er nu også 
malet i motiver med mange farver igen produceret af gruppe elever fra Dalgasskolen.  



Der er blevet investeret meget i at få vores el til at fungerer på en effektiv og sikker måde. 
Nu er der også lys i den store ridehal – dejligt, at vi kan afholde stævner på en sikker og 
forsvarlig måde. Og så sparer vi rigtigt meget på el. 

Og så kan vi jo nyde vores nye omgivelser her i cafereriet – nye vægge og opslagstavler. 
Flot og stort stykke arbejde. Flot resultat. 

Vores store udfordring er at få etableret en portåbner, der er driftsikker – godt at vi har 
nogle piger, der vil side og hygge sig foran porten. 

Loven om hestehold er nu vedtaget – den bød ikke på de store ændringer, der ellers var 
varslet, så vores fremtidige projekter er knap så uoverskuelige, som vi havde forudset, 
men taget og Kims stald holder absolut ikke for evigt, så det er et af de fokuspunkter der 
skal med.Vi er så langt, at den selvejende institution har skabt muligheder for finansiering, 
så Poul er tovholder i forbindelse med etablering af ny staldafsnit. 

Der skal lyde en opfordring til at læse vores sikkerhedsregler på hjemmesiden. De er lavet 
for vores og hestenes sikkerhed. Alle skal have kendskab til dem og efterleve dem- 

Der har ved siden af stævner været afholdt arrangementer bl.a. Hedeløbet. Vores rideklub 
emmer af liv, Arrangementer er med til at gøre vores økonomi bedre. Vi vil til sommer 
afholde en ridelejr ekstra – en for mere øvede – for ryttere med egne heste. Det bliver Kim, 
der bliver underviser her. Og har I ideer til andre initiativer eller tiltag, så vil der fra 
01.04.17 ligge en bog på skrivepulten i elevhestenes sadelrum. Den skal bruges til at 
skrive forslag i – og til at skrive i, hvis noget trænger til forandring. Vi kan ikke live at 
efterleve alle forslag, men vi tager dem seriøst. 

 
Som I lige om lidt vil høre, så er vores regnskab knap så godt som vi ellers lige havde 
vænnet os til – Det har kbebet med belægningen i efteråret – der var flere tomme bokse. 
Det er helt slut nu – vi har helt fyldt op. Dog skal det pointeres, at der altid er plads til nye 
private opstaldere. Kontakt Kim – vi vil altid byde private opstaldere velkommen – de 
betyder meget for klubben 

Jeg nævner i løbet af beretningen nogle navne. Jeg burde nævne alle. Jeg er stolt af det vi 
frivillige sammen med Kim og teamet, den selvejende og kommunen sammen har opnået. 
BSR kan i år fejre 5 års jubilæum. 5 år med smil, energi og imødekommenhed vi klarer os 
på god vis. Vi kan være stolte af vores klub. 
 
 
 


