
Årsberetning 2011 
 
En årsberetning tager altid udgangspunkt i et tilbageblik på året, der er gået, 
samt åbner op for de forventninger, bestyrelsen skal leve op til for at sikre 
foreningens berettigelse og fortsatte virke i overensstemmelse med den tillid, 
der er givet fra medlemmerne. 
 
Dette gælder således også for Bellingegård Sportsrideklub, der i høj grad som 
forening har store udfordringer, som der- som det står i vores vedtægter – har 
til formål at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til 
udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende 
hestens brug og pleje. 
Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive rideetablissementet 
på Bellingegård. 

I praksis betyder dette at bestyrelsen sidder med ansvaret for den daglige drift 
af ridecenteret, økonomien og rideskolen og samtidig skal have overblik og 
ikke mindst overskud til at tænke fremad og være visionære. Det kan til tider 
være en svær opgave. Vi mødes ofte med kommentarer som: Hvorfor gør I 
ikke… Eller I kunne jo også… Det er rigtigt dejligt at medlemmerne kommer 
med gode ideer men vi må konstatere at de gode ideer ofte drukner i den 
daglige drift og derfor ikke bliver omsat til handling.  

Det er derfor vigtigt, at vi har nogle velfungerende udvalg, som kan bidrage til 
klubbens udvikling.  

 

Der er aldrig kedeligt på Bellinge. I 2011 havde vi som altid gang i en masse 
aktiviteter; bl.a. klubaftner og her skal nævnes en velbesøgt massageaften, 
hvor Ellis lærte os om hestens muskler og hvad vi kan gøre for, at vores 4-
benede venner ikke får muskelsmerter. Vi modtager gerne forslag til emner til 
fremtidige klubaftner, som kan have interesse for jeres samvær med hestene. 

Ud over klubaftner har vi afholdt rideskolestævner, breddestævne, og vores 
ponylegehold kvalificerede sig til landsfinalerne på Vilhelmsborg, hvor de 
opnåede et fint resultat. 

Vores store ridelejr i august måtte vi desværre aflyse på grund af for få 
tilmeldinger men vi gennemførte miniridelejren med 6 deltagere. Vi kender 
ikke årsagen til at tilslutningen til disse aktiviteter ikke er større, men er åbne 
for at modtage forslag, som kan øge interessen. 



I august holdt vi som sædvanligt et stort distriktsstævne. Det er en 
tidskrævende og omfattende omgang, men vi mener at det er en god måde at 
vise klubben udadtil. Samtidig er det en god mulighed for vores egne ryttere at 
prøve at starte et større stævne i vante omgivelser. 

I efteråret var en flok af klubbens medlemmer til ryttermærkeprøve i 
ryttermærke 1 og 2. De havde fået undervisning af Lotte og Pernille hele 
foråret. I år regner vi med at fortsætte med ryttermærke 3 og 4. 
Ryttermærkerne er en del af DRF’s uddannelsestilbud til ryttere og er en rigtig 
god måde at få viden på om hestens adfærd, dens røgt og pleje, rideteori og 
meget andet. Ryttermærkeundervisningen vil starte op i nærmeste fremtid, så 
hvis I er interesserede så hold øje med hjemmesiden og opslagstavlerne. 

I november havde festudvalget arrangeret en julefrokost som blev holdt i 
Karleby gl. brugs. Det var en vellykket og sjov aften.  

I december afholdte vi klubmesterskab i dressur og spring.  

Klubmester i dressur for pony blev Anna og Elvis, og for hest blev det Katrine 
og Moresco. 

Klubmester i spring for pony blev Sabine og Bella og for hest blev det endnu 
en gang Jasmine og Trunte. Stort tillykke til jer alle. Vi savner stadig billeder af 
vinderne til hjemmesiden, så ligger I inde med nogen, så send dem til os. 

I rideskolen har der været stor udskiftning af undervisere. Der er for få timer 
til en fuldtidsstilling men samtidig for mange timer til, at man kan have jobbet 
som underviser ved siden af et andet job. Det er naturligvis frustrerende for 
alle, ikke mindst børnene, at der har været så stor udskiftning og bestyrelsen 
har arbejdet ihærdigt på at finde en løsning som er tilfredsstillende. Frem til 
sommer ferien afprøver vi en model med flere undervisere fordelt over ugen. 
Vi har mange gange overvejet denne model og kan se både fordele og ulemper 
ved det.  

Kort før sommerferien ophørte Jans ansættelse hos os og i august startede 
Morten. Vi havde over 80 ansøgninger til stillingen som staldmand, som vi 
skulle forholde os til, og vi er overbeviste om, at vi valgte den absolut bedste 
mand til jobbet.  

Der har ikke været så stor udskiftning i rideskolehestene. Trunte er blevet købt 
af Jasmine, som nu forkæler hende grænseløst. Det er dejligt for Trunte som 
har fortjent det efter flere års rideskole. I maj fik Lotte et føl, Bonus, og som 



alle nok ved, var det ikke planlagt af os i hvert fald. Rideskolen overtog 
Domino og i efteråret købte vi Musse som er en dejlig rolig hest. 

Bestyrelsen har arbejdet på flere projekter, hvoraf nogle er afsluttet og andre 
stadig langt fra er færdige. Blandt de afsluttede projekter kan nævnes 
sikkerheds- og organisationscertificeringerne som vi er meget stolte af endelig 
at have i hus efter flere års arbejde. Vi er nu klar til at se på de øvrige 
certificeringsmuligheder som DRF udbyder. Certificeringerne skal jo ses som et 
kvalitetsstempel af klubben. 

Vi arbejder fortsat på at få forbedret faciliteterne på stedet. Vores flittige 
etablissementsudvalg har sammen med pigerne malet og opsat nyt køkken i 
rytterstuen og vi har gang i et projekt omkring etablering af bedre vinterfolde 
til næste vinter. Vi har afsat midler til indkøb af hegnsmaterialer og etablering 
af fast underlag på løbegang.  

Vi har i mange år ønsket os at smatfolden skulle laves til ridebane for 
rideskoleeleverne, og det var også derfor at vi sidste år fik lavet et nyt hegn. 
Når vi nu forhåbentlig får etableret de nye vinterfolde, håber vi at få økonomi 
til at dræne banen, få et nyt toplag på og opsætte lys, så banen også kan 
bruges de mange gode forårs- og efterårsaftener.  

For at følge med i hvad der sker indenfor sporten, deltager bestyrelsen i 
adskillige møder i løbet af et år. Der er 4 årlige distriktsbestyrelsesmøder i 
distrikt 5, hvor alle distriktets klubber er repræsenteret og hvor der diskuteres 
emner som stævneafvikling, regler og andet af interesse for klubberne, samt 
udveksles erfaringer. I DRF er der 2 heldagsmøder årligt, hvor der informeres 
om nyt fra hovedorganisationen, afholdes foredrag m.m. I efteråret har vi også 
deltaget i to aftenkurser om lederrekruttering og medlemsfastholdelse. 

Vi er medlem af GSIR og har derigennem kontakt til kommunens øvrige 
foreninger. Her bliver blandt andet diskuteret kommunale tilskud og andre 
relevante emner for sportsklubber i Guldborgsund kommune. 

Som et nyt tiltag er bestyrelsen repræsenteret i en lokal 
foreningssammenslutning (Falsters hjerte), hvis formål er at styrke og bevare 
lokalsamfundet.  

Der er medlemmer og forældre, som gør et stort og uundværligt arbejde for 
klubben. Dem vil vi gerne benytte lejligheden til at give en stor tak. Vi ville 
være dårligt stillet uden jer. En særlig tak til Kirsten og Annette som laver 
bogføring og regnskab, som vi ved, er meget tidskrævende, specielt her i 
starten af året, hvor regnskabet skal afsluttes. Endnu en gang skal vi give en 



stor tak til Nils for altid at springe til når det kniber, hvad enten det er stalden 
der skal passes, ridehuset der skal harves og vandes, folde der skal ordnes 
eller reparationer der skal udføres. 

De mennesker der yder et stykke arbejde for klubben, hvad enten det er i 
bestyrelsen eller i et udvalg, er alle med til at sikre klubbens fremtid. Hvis 
mange udfører en lille opgave hver, så vil vi i fællesskab opnå meget. 


