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Beretning for 2020 

Afholdes onsdag den 28.04. kl. 19.30 - udendørs 

 

Vi er gået ud af et år, der har været helt andeledes. Nedlukningen af Danmark har sat spor på 

foreningslivet generelt og Brande SportsRideklub specifikt. Overordet set har vi været 

privilegeret – fuld stald, måttet træne vores heste og ponyer indendørs, afholdt ridelejre, 

afholdt nogle ridestævner. Personligt har jeg flere gange prist mig lykkelig for vores 

fritidsinteresse, der har betydet, at mange medlemmer har haft deres daglige gang på 

rideskolen – trods restriktioner. 

Da Danmark lukkede ned sidste forår valgte mange medlemmer at støtte os økonomisk - det 

beløb sig faktisk til 8000, kr. Den gestus luner på flere måder. Dejlig med den økonomiske 

støtte, men også tanken betød rigtigt meget. Tusinde tak for det. Og tak for jeres tålmodighed 

og trofasthed. I er kommet tilbage efter nedlukningen – både dengang og denne gang. 

Elevskolen har været hårdt ramt af begge nedlukninger, halvpartsryttere har trådt til, hvilket har 

betydet meget for hestenes trivsel. De er blevet motioneret og taget sig af. Ridefysioterapien 

var lukket ned i foråret, men var hurtige til at komme i gang, så snart muligheden bød sig. Og i 

seneste omgang har afdelingen været aktiv, da aktiviteten kommer under servicelovens 

behandlingsdel. Det er et stort aktiv for klubben, at netop den aktivitet har været i gang så 

store dele af tiden. 

Konsekvenserne har sat sit præg på økonomien, som I vil kunne se, når regnskabet om lidt 

bliver gennemgået. På trods af hjælpepakker, ridelejre og nogle afholdte arrangementer så er 

overskuddet i 2020 ikke som forventet. Men der er et overskud, hvilket i den pågældende 

situation må betegnes som tilfredsstillende. 

 

Konsekvenser af restriktioner rammer på andet end økonomien. Der har været begrænsninger 

på antal personer både i staldene og i hallerne, elevskolen har, som nævnt, været lukket ned, 

undervisningen har været sat helt ud af spillet i en lang periode. Et stort indgreb i ens 

personlige frihed – hvad gør det ved os som mennesker, vores humør, vores fleksibilitet, vores 

tolerance, vores evne til at sortere i pytkassen og tage fat på det, der virkelig har betydning? 

Atmosfæren har nyligt været mere præget af kritiske ryster, end vi har oplevet tidligere. 

Opgaven for både bestyrelse og personale er i den kommende tid, at gå lidt på opdagelse hos 

medlemmene – hvad er på spil? Er det eventuelt noget, der kan ændres på? Vi skal finde 



balancen mellem, det der betyder noget for fællesskabet og det der betyder meget for en 

enkelt. 

Den gode atomsfære i stalden og blandt personalet betyder meget – det er også nævnt i 

beretningen de sidste år. Derfor vil fokus fremadrettet være, hvordan vi værner om det 

fællesskab, der er så unik for vores forening. 

Information og kommunikation har stor betydning for om historiefortællingen fokuserer på de 

gode eller dårlige historier. En god portion viden om dagligdagen i rideklubben og bestyrelsens 

beslutninger kan bidrage til gennemskueligheden og dermed kvalificeret stillingtagen til enkelte 

problematikker. Derfor er der taget tiltag til et nyhedsbrev, der kommer ud hver mandag. 

 

Sidste forår tikkede der en besked ind på Face Book om, at naboejendommen var solgt, med 

udstykning til formål. Straks blev der tænkt på vores foldarealer, der er lejet af nabo 

ejendommen. Den strukturplan, som var fremlagt af Ikast-Brande kommune så ud til at være 

erstattet af andre planer. Vi skrev brev til administration og politikere i Ikast-Brande Kommune 

og kom i dialog – både med dem og køberne af naboejendommen. Som rideklub er vi helt 

afhængige af folde – dels er det et krav ifølge lov om hestehold, at heste mindst 2 timer 5 dage 

om ugen skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold. Ud over lovkravet, så er der 

medlemmernes krav. Foldtid er i høj grad efterspurgt. Så Ikast Brande Kommune blev stillet 

spørgsmålet, om de ønskede en rideklub i Brande, hvilket vi kun har fået bekræftende svar på. 

Desuden har vi også de nye ejeres ord for, at de ønsker, at være med til at skabe muligheder 

for, at vi som rideklub kan bevare vore placering. Vi har foreløbig foldene i 3 år, og sammen 

med Erik Høj fra Den Selvejende institution er der initiativer og forhandlinger om alternative 

løsninger. Desværre kan jeg på nuværende tidspunkt ikke være mere konkret. Men I skal vide, 

at vi i bestyrelsen og Den Selvejende arbejder for Brande Sportsrideklub udelukkende arbejder 

for klubbens interesser – vores personlige meninger om strukturplan, fredede arealer, 

rækkehuse mm. drages ikke ind i debatten. Vi er en klub, der modtager kommunalt tilskud og 

en klub under DRF. Vi har valgt at korrespondere direkte med parterne – og undlade debatten 

i Brande Bladet. 

 

Sportslige resultater:  

Emma har haft start i mange klasser – også de høje. Hun har fået fine placeringer. Vigtigt da 

hun hurtigt fik de starter, der skal til for at gå til eksamen, men også derudover har hun også 

taget mange røde sløjfer med hjem. Filippa blev udtaget til bruttolandsholdet for juniorer og har 

deltaget til både regionale, nationale og internationale stævner og høstet både sløjfer og 

anderkendelse. 



Tine Krog har også været flittig deltager på stævnepladserne og fået placeringer ved World 

cup. 

Nadia på Vapiano har trænet målrettet og det er blevet til placeringer og også debut i PRT og 

PRI. Vi har haft springhold for seniorer med til distriktsmesterskab. Det blev til en flot 3. plads.  

Vi havde to hold med til elevskolecup. Det ene hold havde den kæmpefornøjelse at være med 

i Uggerhalne, hvor DM i dressur blev afholdt. Holdet blev nr. 4 

Her er blot nævnt nogle personer, men derudover er der et hav haf flotte rideture, der både 

herhjemme og til stævner hver eneste dag betyder personlige sejre og gode oplevelser. 

 

Ridefysioterapien, der betyder alt for rideklubben, er særdeles vellfungerende. Både Louise og 

Lone styrer den afdeling med fast hånd og dejligt engagement. Da det kom til den årlige 

certificering, trak Louise i arbejdstøjet – sammen med sin mand – og fik både deres lokale, 

toilettet og remedierne til at skinne. Flot stykke arbejde. 

 

Ridelejrene, der blev afholdt 2020 skal fremhæves. Fem styk blev afholdt med stor tilslutning. 

Dejligt at kunne tilbyde medlemmer den dispensation for den lange periode uden ridning. Og 

flot og veludført arbejde af Emma, Trine og Louise, der ud over det sædvanlige staldarbejde 

og fik aktiviteterne afviklet på en rigtig god måde. Rent økonomisk var det også særdeles godt 

for klubben. 

Elevstævnerne har også været en stor succes 

På trods af, at rideklubben har en pæn alder, så lykkes det stadig at den tager sig nydeligt ud. 

Pæne og velordnede forhold for både mennesker og heste. Udearealer bliver harvet, 

skraldespande tømt, toiletter fremstår NÆSTEN altid nydelige. Kim går forrest – han skal have 

opbakning af både personale og medlemmer, og vi skal fortsætte. 

Andre detaljer der er vær at bemærke er at vi i cafeteriet har en skærm med info, der konstant 

kører – der ligger et stykke arbejde bag.  

 

I sidste års beretning blev de stabile personaleforhold fremhævet. I 2020 har vores faste team 

også bestået af Trine, Kim, Emma og Louise. Her efter jul i år – er der sket en del udskiftning, 

og vi ved jo at Emma til sommer bliver færdig med sin uddannelse. Derfor vil vi også gå ind i 

en periode med nyt personale. Her vil der ligge en opgave – både for Kim og også for os, der 

kommer i stalden. Anvisninger og gode råd viser vejen – kritik bremser ethvert initiativ og 

enhver entusiasme.  



Der er andre end os selv, der bemærker klubben – det viste sig, da vi i 2020 blev kåret til året 

klub af Brande Handelstandsforening og fik en pokal samt en check på 5000 kr. Det var 

virkelig en god fornemmelse at modtage pokalen og vide, at vi i Brande har et godt omdømme. 

Vi skal fortsat arbejde både på de interne linjer og med mere overordnede temaer. Vi er 

afhængige af hjælp og støtte udefra og der skal derfor lyde en stor tak til vores sponsorer – 

deres bidrag er af stor betydning. Også stor tak til de interne linjer. Susanne og Laila yder hver 

eneste uge et stort stykke arbejde med at skabe overblik over vores økonomi, Tage arbejde 

koncentreret med den opgave en gang om året, hvor regnskabsafslutningen samt 

indberetningerne for tilskud fra Ikast-Brande kommune foregår. Helt synligt i det daglige er der 

en stor gruppe forældre til halvpartsryttere og elevryttere, der udviser stor ansvarlighed og 

initiativ. Stor aktivitet og hjælpsomhed på staldgangen hos elevhestene og på formiddage i 

weekenden, når der skal lukkes på fold. En helt særlig ting for BST. 

Så sluttelig tak til alle medlemmer, tak til personale, tak til bestyrelsen og den selvejende 

institution. 

 

Hjælperpokal: Astrid Öberg 

Horsemanship: Rikke Kelly 

 


