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Brande Sportsrideklub ligger naturskønt placeret med klub-
bens velfungerende udendørsbaner omkranset af skov med 
et kig til den jyske hede. Der er god aktivitet i det daglige, li-
gesom klubben afvikler store C-stævner i både springning 
og dressur for heste og ponyer, regionale stævner og flere 
elevstævner for klubbens egne ryttere samt klubmester-
skaber. Anført af den daglige leder berider Kim Andersen og 
de tre beriderelever: Josephine Knudsen, Emma Munkesø og 
Trine Larsen er der stor undervisningsaktivitet både i elev-
skolen, hvor der er venteliste, og i privatundervisningen, som 
dækker både dressur- og springtræning, ligesom adskillige 
ryttere kommer kørende til stedet for at få del i den kvalifi-
cerede undervisning. Økonomisk er klubben sund og velfun-
gerende, og der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem 
den daglige leder og bestyrelsen. Klubben råder over en stor 
gruppe engagerede frivillige, der på eget initiativ arrangerer 
hyggestunder, julefrokoster med meget mere. Men sådan har 
det ikke altid været.

Konkurs og tomme stalde
I juni måned 2011 gik den daværende klub konkurs. Ridecen-
teret blev forladt, og det i forvejen forsømte ridecenter stod 
for nedrivning.
Så tog en håndfuld ildsjæle fat på at lave en plan for genop-
livning af klubben. Der blev lavet en selvejende institution, 
og i den proces blev berider Kim Andersen kontaktet. Han var 
daglig leder i Ikast på ottende år.
– Ridecenteret var helt tomt, alt var forladt, der groede cham-
pignon i boksene, og alt el virkede ikke, fortæller Kim, som 
måtte se stedet i lyset fra lommelygter. Han blev dog ikke 
skræmt af udsigterne til at starte helt fra bunden, og den før-
ste januar flyttede Kim 11 heste ind på Brande Sportsrideklub 
sammen med sin beriderelev Johanne Vibe Petersen, og så 
begyndte en spændende proces for at genrejse klubben og 
renovere ridecenteret. 
Det har ikke været uden omkostninger og slid at bringe ride-

centeret på fode igen. Problemer med fugt og skadedyr betød, 
at samtlige elkabler måtte udskiftes, ligesom bunden i begge 
haller stort set var ubrugelig.
– Bunden er fundamentet for, at vi kunne få aktiviteten tilbage 
på ridecenteret, så der blev fra starten sat penge af til ny bund 
i den store ridehal, fortæller formand Susanne Rasmussen. 

For at kunne genopstarte elevskolen måtte der indkøbes 
elevheste og alt det udstyr, som følger med. – Det første stykke 
tid måtte vi virkelig overveje meget nøje, om vi havde råd til selv 
simple ting som en kost, smiler Susanne. Selvom den tidligere 
klub gik konkurs og nogle af de lokale handlende mistede penge 
på dette, så oplevede den nye bestyrelse positiv opbakning 
fra lokalområdet. Også kommunalt mødte klubbens frivillige 
stor velvilje, idet Ikast-Brande Kommune generelt er gode til at 
bakke op omkring sporten, hvis man viser eget initiativ. Og det 
gjorde klubbens bestyrelse og medlemmer i høj grad. 

Overskud og aktivitet
– Efter det første år med et lille underskud, har vi været i plus, 
samtidig med at vi har gennemrenoveret ridecenteret, lavet 
nye baner og stalde og istandsat elevboligerne, fortæller for-
manden. Næste store investering er nyt tag på den lille ridehal, 
så er klubben ved at være centeret rundt, selvom man aldrig 
bliver færdig, erkender Kim. Han er daglig leder og har et godt 
samarbejde med bestyrelsen og de dygtige ansatte, og det er 
medvirkende til klubbens succeshistorie. 
Der er plads til 60 heste, inklusive klubbens 17 elevheste, og 
der er ikke et ønske om at udvide staldkapaciteten, for der 
er stor aktivitet med venteliste til elevskolen, ligesom der to 
gange om ugen er ridefysioterapi-træning, og derfor er der 
stort pres på ridehallerne. 
– Det er helt klart, at vi skal være meget opmærksomme på 
harmonien i forhold til belægningsgraden og den kapacitet, vi 
har. Der er generel tilfredshed blandt vores ryttere, og det er 
den succes, vi skal køre videre på.
Klubbens fokus er det store, almindelige fællesskab, så der 

Engagerede frivillige har sammen med en stærk, daglig leder, berider Kim 
Andersen, løftet et konkursramt ridecenter tæt på nedrivning til en aktiv, 

økonomisk velfunderet rideklub båret af sunde værdier

F R A  KO N K U R S  T I L

FRIVILLIGHEDSPRIS
PÅ  7  Å R

TEKST OG FOTO: BRITT CARLSEN

P RO F I L    /   B R A N D E  S P O RT S R I D E K LU B

Brande Sportsrideklub 
har modtaget Dansk Ride 
Forbunds frivillighedspris. 
Her ses formand Susanne 
Rasmussen samt berider 
og daglig leder Kim 
Andersen.

I juni måned 2011 gik den daværende klub konkurs.  
Ridecenteret blev forladt, og det i forvejen forsømte  
ridecenter stod for nedrivning
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er plads til alle, både de ryttere, som deltager i stævner på 
forskelligt niveau, og de, der rider for motion og fornøjelse. 

Ordentlighed og anstændighed
– Kim er fantastisk til at tegne klubben og sætte fokus på  
ordentlighed, understreger formanden. Og ordentlighed er 
både rent praktisk i form af at holde stedet ryddeligt og i for-
hold til omgangstonen og behandlingen af hestene. Netop fo-

kus på anstændigheden overfor mennesker og dyr er værdier, 
som klubbens ledelse og daglige leder sætter højt, og der bli-
ver taget hånd om det, hvis noget ikke er, som det burde være. 
– Vi har en sund kerne af mennesker her, med grundværdierne 
på plads, og vi bakker hinanden op, hvis der er noget, vi skal 
tage fat på. Derfor kan vi samlet fra ledelsen sige: Det er ikke 
sådan, vi gør her! forklarer Kim. 
Indstillingen til, hvordan hesten skal behandles, har ændret sig 
markant til det bedre herhjemme, både i almindelig omgang og 
i forhold til træningen. Og horsemanship er noget, som klub-
ben har stort fokus på. 
– Vi har alle sammen prøvet at træde ved siden af, så må man 
have det at vide, og så kommer vi videre. Vi skal turde tage fat 
på det og tale om, hvorfor det var forkert. For skal man have 
folk til at ændre adfærd, skal man bevidstgøre dem omkring 
det, de gør, og de konsekvenser det har. Vi skal bibringe folk 
viden om hesten, understreger Kim.
Det bakkes op af Susanne, der er skoleleder, og hun understre-
ger, at det ikke er tilfældigt, at det kaldes en rideskole med tryk 
på ”skole” – klubber med en elevskole og træning af ryttere 
påtager sig et ansvar for at lære eleverne godt horsemanship 
og lære dem at ride. 
Kim indgår gerne i en dialog med sine elever om deres træning 
og uddannelse af hestene. Nogle gange må rytterne så høre 
noget, de måske ikke gerne ser italesat, men ærlighed og selv-
erkendelse er vigtigt for udvikling.
– Man må stå fast på sine grundværdier, sin grundholdning og 
sin faglighed, og så kan man gå ind i en dialog med rytterne, 
forklarer Kim.

1 2 3 4

1.
Der er stor aktivitet i ridehallerne og venteliste 
til elevskolen. Brande Sportsrideklub rummer 

både konkurrenceryttere og ryttere, som nyder 
at uddanne deres heste uden at have stævner 

som mål. 

2.
Berider Kim Andersen har nogle lange dage på 

ridecenteret, men det har også været en spæn-
dende proces at udvikle et ridecenter fra konkurs 

til stor aktivitet og økonomisk overskud.

3.
Den store ridehal med cafeteria hænger sammen 
med den lille ridehal via en overbygget gang. Det 
betyder, at der er en god, tæt sammenhæng mel-

lem elevskolen og privatundervisningen.

4.
Brande Sportsrideklub har dejlige udendørsfaci-
liteter herunder to dressurbaner med tilhørende 
opvarmningsbane. Klubbens formand, Susanne 

Rasmussen, ses her ved den ene bane.

BRANDE SPORTSRIDEKLUB
• To ridehaller (20x40 og 20x70)

• 60 bokse

• Folde (sommer og vinter)

• Stor udendørs springbane med 

opvarmningsbane

• To udendørs dressurbaner med 

opvarmningsbane

• Cafeteria

• 220 medlemmer

Fokus på sikkerhed er en selvfølge, og det omfatter også kva-
liteten af elevhestene og de timer, de heste bliver brugt i elev-
skolen. Også i forhold til elevhestene skal der herske ”ordent-
lighed”, så deres daglige brug, frihed på fold og deltagelse i 
stævner er stramt reguleret. 

Aktive frivillige
Klubben har fundet et fornuftigt aktivitetsniveau, som sikrer, 
at der både er sportslige arrangementer til ryttere på alle ni-
veauer samt hygge, julefrokost og småarrangementer for alle.
– Vi skal være sikre på, at vores frivillige hjælpere kan ånde 
i det, og vi sætter virkelig stor pris på vores frivillige, under-
streger Susanne. – Det er en stor opgave, når vi skal klargøre 
banerne til stævner, og der går mange timer med det. Heldig-
vis er der flere, som er gode til at hygge og drage omsorg for 
andre, så der bliver skabt en god stemning og en klubfælles-
skabsfølelse.
At klubben hvert år kan samle omkring 80 til julefrokost i star-
ten af december i det, som Kim betegner som; en møgfortravlet 
tid, det er noget, der luner.
På klubbens generalforsamling uddeles priser til: Årets hjælper 
og Årets kammerat, samt en Horsemanship-pokal, også for at 
sætte fokus på andet end de sportslige resultater.

Frivillighedsprisen
Brande Sportsrideklub er blevet indstillet af officials og ryttere 
til at modtage ”Årets Frivillighedspris” i Dansk Ride Forbund, 
prisen blev overrakt ved forbundets repræsentantskabsmøde 
i april i år, og det har vakt glæde og stolthed i klubben. ›››
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Den store springbane med 
tilhørende opvarmningsbane 
ligger særdeles naturskønt 

bag ridecenteret.

ÅRETS FRIVILLIGHEDSPRIS
Dansk Ride Forbund uddeler flere priser på 

repræsentantskabsmødet. I år gik Årets Frivillighedspris 

til Brande Sportsrideklub. Begrundelsen for tildelingen 

af årets frivillighedspris er blandt andet, at klubben 

ved hjælp af stærke og motiverede frivillige har hævet 

klubben fra konkurs i 2011 til i dag at drive en stor 

klub, der rummer beriderelever, en stærk elevskole og 

adskillige C-stævner. Det gode samarbejde mellem 

bestyrelsen og den daglige leder motiverer alle i 

klubben og skaber et godt sammenhold, hvilket gør 

klubben til et rart sted at komme for alle.

Formand Susanne Rasmussen (i midten) og næstformand 
Anja Emborg modtog Frivillighedsprisen fra Lisbet Seierskilde 
på vegne af Brande Sportsrideklub. 
Foto: Ridehesten.com/Jørgen Bak Rasmussen

– Det er fantastisk at være udvalgt til at modtage den pris, og 
dejligt at få den påskønnelse, understreger Susanne. Klubben 
får gode, positive stævnerapporter og positiv feedback fra 
både ryttere og officials, og det værdsætter man i høj grad i 
Brande Sportsrideklub. Og de frivilliges indsats er i høj grad 
det, der ligger til grund for de positive reaktioner. 
– Vi skal bruge mange frivillige hjælpere, og vælger vi hele tiden 
at tale om, at det er svært, og der er ingen der vil hjælpe, så 
bliver det svært. I stedet skal man se det fra en positiv vinkel 
og tale om det positive, det giver god energi, understreger hun. 
Susanne og Kim er enige om, at ja, nogle gange er det svært 
at drive rideklub og arrangere stævner og gøre en masse for 
andre, derfor skal man også huske på at tale om det, som man 
gør godt, sammen. De kan bruge prisen positivt i forhold til 
samarbejdet med kommunen, og så viser det medlemmerne 
af klubben, at de holdninger, værdier og den ordentlighed og 
anstændighed, som præger klubben, har en værdi. 
Hvad pengene skal bruges til, er der ikke taget stilling til. Et er 
sikkert, det skal være noget, som kommer det store fælles-
skab til gavn.  h

Vi skal være meget op-
mærksomme på harmonien i 
forhold til belægningsgraden 

og den kapacitet, vi har 
SUSANNE RASMUSSEN
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LASERTERAPI 
TIL BEHANDLING AF SÅR OG SMERTER 

Inflammation & ødem / Akupunktur / Muskelsmerter / Sene- & ledbåndsskader

Energy Laser A/S
Sønderskovvej 12A
8520 Lystrup • Danmark
Tlf. +45 3110 5610

KENDTE FORDELE  
VED ENERGY LASER

• Reduceret inflammation

• Reduceret smerte

•  Accelereret vævs-
reparation og naturlig 
celle regenerering

•  Forbedret vaskulær 
aktivitet og øget 
metabolisk aktivitet

•  Reduceret dannelse af 
fibrøst væv

•  Forbedret nervefunktion

•  Forbedrer immun-
regulering

•  Hurtigere sårheling
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Hjælper 
både dyr og 
mennesker

energy-laser.dk

Du kan også som 
privatperson erhverve 

dig en ENERGY LASER!


