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Endnu et år er gået i Brande Sportsrideklubs regi. Et godt år på mange forskellige fronter. Der 

har været en meget god belægning – altså næsten fuld stald hele året, der har været fremgang 

i handicapafdelingen – i elevafdelingen og der er etableret et samarbejde med Brande 

Højskole. Ud over vores travle dagligdag med undervisning, tilridning, staldarbejde og de 

administrative opgaver, har der været hektisk aktivitet på vedligeholdelses- og etablerings 

niveau. Vores udendørsbaner er blevet renoveret, området bag laden er planeret, vores plads 

mellem staldene er blevet reetableret, så afløbet trækker og belægningen er jævn. Kim stald er 

blevet istandsat fra A til Z med et virkeligt fint resultat. Eleverne har fået deres eget store 

rideudstyrsrum. Der er købt nye elevheste. 

 Alt er blevet gjort inden for midler, der har været til rådighed og tjent – uden at vi har været 

ude at låne penge. Og om lidt når vi får regnskab og budget gennemgået, vil I se, at på trods 

af mange tiltag og forbedringer, så har det høje aktivitetsniveau betydet, at vi har brugt penge, 

men også tjent penge. Hvilket vidner om dygtig ledelse, fornuftige beslutninger og god 

opfølgning på økonomien. 

Ud over vores egne bygningers standart og vores muligheder for forbedringer og vores fokus 

på vores folde, udendørsbaner og bunde i ridehaller så følger vi Ikast Brande kommunes 

byplanlægningsplaner meget nøje. Vi er i kontakt med teknisk udvalg og derved skabt 

opmærksomhed omkring vores eksistens. Vi vil gerne drive rideskole og have gode vilkår for 

foldmuligheder for vores heste. Vi har respekt for at kommunen har andre prioriteringer end 

heste ridning og mange børn, men hvis vi skal have rideskole og drive en rideskole, hvor der 

tages hensyn til hestevelfærd, så er vi meget afhængige af foldkapacitet. Vi er i dialog og har 

fokus på planerne. 

Der ligger også et arbejde sammen med DRF foran os. Vi skal have klubben certificeret inden 

for forskellige kategorier. Sikkerhed, organisation, elevafdeling, undervisning, stævner for blot 

at nævne nogle. Papirarbejde, hvor mange af procedurerne, principperne og reglerne heldigvis 

er lavede på forhånd. Og de er jo netop lavet for at klubben skal fremstå som en professionel 

organisation. Vi skal jo også lave arbejdspladsvurderinger, svare på trivselsundersøgelser og 

opfylde sikkerhedsregler. Der skal lyde en opfordring til alle medlemmer om, at sætte sig ind i 

sikkerhedsregler, brandhensyn og evakueringsplaner. De er lavet for vores alles skyld. 



 

Vi kan også se tilbage på et år med mange succeser – og dem skal vi lære af.  

Vi har igen i år afholdt stævner – med stor succes. Stævnerapporterne taler for dem selv. 

Flotte karakterer og positive bemærkninger.  

Ud over vores C og D stævner, så afholder vi også elevstævner. Emma har været særdeles 

aktiv i afvikling og planlægning heraf. Der er er også lavet instruktionsvideo til opsadling og 

klargøring – et virkeligt godt initiativ. Fremtidssikret – og nok bedre en folder i papirformat. Til 

Valentinsstævnet blev der uddelt en meget værdifuld roset, nemlig ”for den bedste kammerat” 

Godt gået Dagmar – og en meget flot roset.  

Vi er ved at være kendt for vores flotte rosetter, der er lidt ud over den sædvanlige standart – 

tak Sanne, fordi du har så meget fokus på det. 

Uden mad og drikke dur helten ikke - et ordsprogvores cafeteriadamer og herre gør sit bedste 

for at leve op til. Uanset om det er til stævner, arrangementer eller arbejdsweekender, så er 

der et flot udvalg med hjemmelavede retter, sund mad, søde desserter. Forud for de forskellige 

arrangementer foregår der et kæmpe stykke arbejde med at planlægge menuer, købe ind og 

forberede mad. Og så er der opgaven omkring at skaffe hjælpere. 

Og stævnerne betyder en forskel i vores regnskab, som Susanne vil fortælle om lige om lidt, 

også kan vi konstatere, at arbejdet lønner sig.  

 

 

Vi har i årets løb haft et stabilt og meget velfungerende personale. Med Kim i spidsen har 

Emma, Josephine og Trine arbejdet med både stald og undervisningsdelen. Kim styrer med 

vanlig sikkerhed og målrettethed dagligdagen og stævnerene. Emma underviser flere og flere 

stævneryttere, der klarer sig godt. Det skal også nævnes, at hun endelig fik sine starter i spring 

og derfor kan gå videre med sin uddannelse. Josephine skal op til eksamen her til sommer, 

hvis hun består så er hun færdig som træner, og så hedder det også 5. år for hende og 

dermed skridtet mod uddannelsen som berider. Trine er færdig med sit første år. Tak for et 

godt og roligt år uden de store uheld og lange sygeperioder. I gør en rideskoleverden til 

forskel. 

Vores handicapafdeling kører stabilt, og som klub er vi helt afhængige af jeres indsats. Tak til 

Lone og Louise og jeres stab af hjælpere. 



Vi har en god rideklub og god rideskole og med stolthed kan vi konstatere, at der også er 

mange flotte resultater – både på dressur og springsiden er der mange nævneværdige 

resultater:  

• Emma fik endelig sine springstarter. 

• Philippa Andersen har blandt et hav af starter og placeringer bl.a. været placeret ved 

Baltic Cup og starter nu også landsstævner på hest. 

• Vi har vundet distriksmesterskabet i springning for hest - alle ekvipager træner i 

klubben. Tine, Simone, Filippa og Josephine. 

• Violise Frost har et utal af placeringer bl.a. nr. 6 til DM 

 

Igen i år skal der lyde en stor tak til vores sponsorer. Skilte, gaver, annonce i Brande jul, en 

brøndboring osv. Det giver klubben meget større handlemuligheder. Vores springbane 

eksisterer nu på 4. år. Et tiltag, der har vist sig at være af stor betydning for klubben. Og så 

har vi en daglig leder/berider, der svinger pisken og sørger for, at springene bliver vasket, 

vedligeholdt og værnet om. Vi har mange skilte, og selv om der er en løbende udskiftning, 

så er den samlede mængde ret stabil. 

Sidste år nævnede jeg, at vi har et godt fællesskab, som vi skal værne om. Vi skal forsat 

tale med alle der kommer her – vi skal møde alle med et smil og en hilsen. Hvis en person 

ser trist ud må vi gerne spørge, og ikke bare tro. Vi kan også være uenige i, hvad andre 

foretager sig, men vi må gerne spørge os selv om det er noget vi skal blande os i. Vi skal 

være om den gode atmosfære. Og det gør vi åbenbart så godt, at det er blevet lagt mærke 

til af andre. Til DRF’s repræsentantskabsmøde i lørdags blev hyldet og fremhævet som 

klub. Vi modtog Frivillighedsprisen – en erkendtlighed til en klub, der netop fremstår med 

et smil og velvillighed. Orden der lød var Klubben modtager prisen fordi de med stærke 

motiverede frivillige har hævet klubben op fra konkurs i 2011 til i dag at være en stor klub 

med elevskole og beriderelever. Der er en fantastisk klubånd, der er skabt af klubbens 

bestyrelse og den daglige ledelse. Klubben har et godt sammenhold og alle er glade for at 

hjælpe og har samtidig overskud til smil Det kan vi kun være meget stolte af og tilfredse 

med. Jeg mener, at det er en hyldest til, at vi med et helt almindeligt fællesskab er med at 

lave en platform, hvor vi med vores ordentlighed og høflighed kan opretholde et miljø, hvor 

der er plads til at se forskellige behov. 

Og forskellige behov kan være mange – lige fra Champagne og kransekage til nytår til et 

glas vin fredag i dommertårnet. 

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 7 års jubilæum. 7 år med smil, energi og imødekommenhed vi klarer os 



på god vis. Vi kan være stolte af vores klub. 

 


