
Årsberetning 2010 
 
Bellingegård Sportsrideklub kan se tilbage på 2010, som et år med gode oplevelser 
og store udfordringer. 
 
Undervisere: Berit som vi ansatte pr. 1. januar 2010 som underviser i rideskolen, 
stoppede igen i maj da hun havde fået fuldtidsjob andet sted. Heldigvis trådte Pernille 
til med ultra kort varsel og overtog undervisningen sidst i maj. Vi er klar over at det 
ville være lettere at fastholde undervisere i længere tid hvis vi kunne tilbyde 
underviseren fuldtidsarbejde, men det har klubben ikke økonomi til med det antal 
elever vi har. 
Eleverne er superglade for Pernilles undervisning og bestyrelsen har haft et godt 
samarbejde med hende i årets løb. Pernille har været nødt til at have arbejde ved 
siden af, for at økonomien kunne hænge sammen. Da det har været hårdt for hende 
har hun været nødt til at sige op som underviser hos os pr. 31. marts. Bestyrelsen 
arbejder på højtryk for at løse manglen på underviser og vi skal nok finde en løsning. 
 
Heste: Vi har måttet sige farvel til to af rideskolens heste. Heiros – vores allermest 
trofaste rideskolepony måtte vi desværre aflive i sommer efter at han endnu en gang 
var blevet forfangen. Der findes ikke mange små elever som ikke har startet deres 
ridekarriere på Heiros og han er meget savnet i rideskolen. Lige efter nytår blev 
Strauss aflivet, efter en lang periode, hvor han havde været halt. Vi har anskaffet 4 
nye rideskoleheste, Lolli, Fiona, Lotte og Shetan. Lotte og Shetan var i en sørgelig 
forfatning da vi hentede dem, men vi håber at de kommer godt i gang i rideskolen og 
bringer forhåbentligt lige så meget glæde som dem, vi har sagt farvel til. 
  
 
Stald: Stalden passes stadig trofast af Jan, som sjældent har en sygedag. Bestyrelsen 
sætter pris på hans indsats.  
 
Aktiviteter: I det forgangne år havde vi planlagt 2 store stævner, 1 C-stævne og 1 D-
stævne. C-stævnet i foråret måtte vi aflyse på grund af sygdom i stalden. Vi valgte 
derfor at slå stævnerne sammen og afholdte i august et C stævne med D klasser. Vi 
har også afholdt 1 rideskolestævne foruden julestævnet som vi afholdte først i 
december sammen med klubmesterskabet. Klubmester for pony, dressur blev Isabella 
på Chanel og for hest blev det Pernille på Kalif. Klubmester for pony, spring, blev 
Kristine på Minimax og for hest blev det Jasmine på Trunte. Stort tillykke med det. 
Af mindre aktiviteter kan nævnes fastelavn, julefrokost samt juletræstænding i 
Horreby. 
I august afholdte vi den årlige ridelejr. Der var i år 11 tilmeldte ryttere, som var i 
væbnerlære i 5 dage.  Det var en hyggelig lejr, hvor vi bl.a. besøgte 
middelaldercentret, havde masser af aktiviteter og som sædvanligt sluttede lejren af 
med opvisning og fællesspisning.  



I september havde vi miniridelejr med en masse glade børn, som fik prøvet 
forskellige discipliner indenfor ridesporten. De både sprang og red ponylege, og alle 
havde en god weekend. 
 
Vi har haft klubaften på rideskolen den sidste mandag hver anden måned. Der har 
været fastelavnsklip, Halloween, hvor der blev lavet roelygter og gør din hest 
stævneklar, hvor rytterne kunne lære at flette og lægge bandager på hesten. De der 
endnu ikke har taget deres roelygter med hjem kan hente dem i ridehuset, hvor de nu 
har fået hår. 
 
Ponygames pigerne kom jo desværre ikke til landsfinalerne sidste år på grund af 
karantænen. Det var en stor skuffelse for såvel ryttere som træner og heppekor, som 
havde sat næsen op efter en hyggelig weekend. 
Vi håber at pigerne kan kvalificere sig til landsfinalerne i år. 
 
Etablissementet: Vi har i 2010 fået lavet et par større projekter. Der er sat nyt hegn op 
på skovfolden og nyt træhegn om smatfolden, samt gangstien til ridehuset. For første 
gang har vi fået wrappet de store græsfolde, så det var muligt at pensionærerne kunne 
købe wrap af klubben. Der kom fin wrap fra vores folde som hestene nyder godt af 
stadigvæk.  
Vi skylder to juniorryttere en stor tak for deres indsats i stalden. Anna og Kirsti har 
taget rigtigt mange weekendvagter, men derudover trådte de også til i ugen op til jul, 
da jan var syg. Det er dejligt når nogen er parat til at yde så stor en indsats. 
 
Bestyrelsen: 1 medlem, Camilla Egenfeldt, er udtrådt af bestyrelsen - i stedet for er 
Lotte Hansen indtrådt. Vi vil gerne rette en stor tak til Camilla for hendes mangeårige 
indsats i klubben.  
Pia har valgt at træde ud af bestyrelsen, du skal have tak for din indsats i året der er 
gået. 
Som regnskabsfører, uden for bestyrelsen, sidder Kirsten Wulff – men da hun 
brænder mere for støtteforeningen Bels venner, ønsker hun hjælp til regnskabsposten. 
Vi håber, at en vil melde sig i aften og takker Kirsten for indsatsen og glæder os over 
at du stadig vil arbejde til fordel for klubben.  
 
Vi har i 2010 arbejdet stærkt på at blive certificeret igennem Dansk Rideforbund, 
men da tiden har været fuldt optaget af så meget andet, er vi lige knapt nået i mål 
endnu, men det håber vi, at vi kommer inden længe. Certificeringer, specielt 
sikkerhedscertificeringen, har gjort, at vi i klubben har fået meget større fokus på 
sikkerheden, end tidligere. Da ridesporten er en af de sportsgrene med flest skader er 
det vigtigt, at vi i klubben hele tiden får snakket om sikkerheden og at vi har den i 
baghovedet når vi opholder os på Bellinge og omkring hestene. Af samme årsag blev 
der sidste år udfærdiget et sikkerhedsreglement som stiller væsentlig større 
sikkerhedskrav til vores ryttere, end det tidligere reglement, bl.a. kravet om at 



rytteren skal have ryttermærke 2 for at deltage i fri ridning, altså ridning uden for 
undervisningstimerne. 
 
I 2010 deltog vi i et klubudviklingsforløb gennem Guldborgsund Kommune og 
firmaet Bjelstrand Innovation og uddannelse. I den forbindelse afholdt vi i september 
et rekrutteringsmøde, hvor mange mødte op. Meningen med mødet var at få gang i 
vores udvalg og at få flere frivillige til at aflaste bestyrelsen.  Alle gik efter mødet 
hjem med mindst en opgave, som de vil udføre for at hjælpe klubben. Vi har allerede 
haft god gavn af flere udvalg og der er stadig ledige pladser i udvalgene. 
 
Et vigtigt redskab til at sikre nye kræfter er, at tilknytte vores unge til leder og 
trænerarbejde. Det er med til at udvikle de unge samtidigt med at vi kan fastholde 
dem i idrætsforeningen. Det giver også vores børn nogen at se op til. Og det er med 
stor glæde at se, at vi har fået flere af de unge ind i nogle udvalg. Det er vigtigt at vi 
giver de unge plads til at prøve nye ideer af, ligesom de kan være med til at sikre, at 
vi udvikler os i takt med tiden.  
 
Det at være medlem af en klub, som er styret på frivillig basis, forpligter. Man er nødt 
til at yde en aktiv indsats, for at klubben skal kunne fungere optimalt. Det virker som 
om, at nogen er blevet tilbøjelig til, først og fremmest at kræve ind og sikre sig, at de 
får det, de selv mener at have krav på. Der er en tendens til, at folk er ved at blive 
mistroiske overfor hinanden og tillægger hinanden mindre pæne motiver. Dette kan i 
perioder gøre det vanskeligt at være frivillig leder og det ville være rart hvis folk i 
stedet for at brokke sig over beslutninger der bliver taget, stoler på, at de ledere de 
selv har valgt, arbejder for fællesskabet. 

Men hvad er fællesskab? Fællesskab er en samling af mennesker, som bindes 
sammen af noget de har til fælles. Vi har et fællesskab på Bellinge, vi deles alle om 
samme interesse, nemlig vores heste og ridning, uanset hvilke niveau vi dyrker det 
på.  

Jeg glæder mig til det kommende år, og til fortsat at være med til at skabe gode 
rammer for fritidslivet på Bellingegård. Lad os sammen fylde klubben med idrætslige 
aktiviteter og godt socialt samvær fremover.  
 
Med håbet om en positiv udvikling og godt sammenhold i 2011 vil jeg hermed 
afslutte årsberetningen for 2010.  
Tak for ordet. 

På bestyrelsens vegne 
 Formand Tina Leire  


