
Årsberetning 2014 

Velkommen til, sammen med os i bestyrelsen for Bellingegård Sportsrideklub, at kigge i bakspejlet på, 
hvad vi har fået udrettet og opnået i året, der er gået siden sidste generalforsamling, den 27. 
februar 2014. I beretningen vil vi beskrive det særlige for denne periode. 
 
Bestyrelsesarbejdet: 
Den nye bestyrelse bestående af Tina, Lone, Michael, Søs og Dorte tog fat på det nye år med masser af 
gå-på-mod. 2014 skulle være året, hvor vi fik vendt medlems- tallet fra faldende til stigende, hvor 
antallet af opstaldede heste oversteg antallet af rideskoleheste og hvor sammenhold og engagement 
ville overskygge udfordringer og problemløsning. 
Desværre mistede Dorte sin elskede hest, Elvis, i foråret og Søs måtte få Rissa aflivet i efteråret. Vi ved 
jo at det er svært at opretholde engagementet i klubarbejdet, når man mister grundlaget for at være 
en del af klubben og Dorte tog konsekvensen af dette og valgte i efteråret at træde ud af bestyrelsen. 
Vinnie trådte ind på Dortes plads. Søs blev på sin post, men har haft travlt med sin uddannelse og har 
ikke deltaget i bestyrelsesarbejdet. Helle, der blev valgt ind som suppleant sidste år har hjulpet på 
forskellig vis, bl.a. har hun overtaget indkøb af rengøringsmidler, håndsæbe og toiletpapir. 
En af opgaverne på vores huskeseddel var, at formulere nye mål og visioner for rideklubben. Det er en 
proces som har strakt sig over hele året og som stadig kører. Et resultat af dette arbejde var vores 
spørgeskemaundersøgelse og netop afholdte visionsaften. Begge dele var udbytterige og munder 
forhåbentligt ud i nogle arbejdsgrupper som kan arbejde videre med klubudviklingen på de områder 
som medlemmerne har valgt. 
 
Hestehold: 

I året der er gået har vi sagt farvel til rideskolehestene Kaj, Kessler, Leander, Pronto og Thea. Det er altid en 

tung beslutning at få hestene aflivet uanset grund og værst var det den dag hvor vi tog afsked med 3 på en 

gang. Det var nok sværest for Camilla som måtte sige farvel til sin elskede Thea. Heldigvis for os kommer 

Camilla stadig og underviser introholdet om onsdagen og fodrer mandage, ligesom hun stadig gerne vil 

have staldvagter.   

Det var en særlig glædelig begivenhed, da vi kunne sælge Elvis til Anna efter at hun har haft part på ham i 

en årrække, for vi vidste at han ville få det som blommen i et æg hos hende. Så det var et farvel som 

rideskolehest og et goddag som privathest.  

Vi har også sagt goddag til Movie, Ma Belle, Hanko og Balder i rideskolen og til Liam, Valle, Maud, Athene, 

Donna og Matti blandt pensionærerne. Tak fordi I har taget så godt imod dem og deres ejere. 

 

Etablissement: 

I efteråret 2013 blev de to boliger nr. 11 og 13 revet ned. Vi blev derfor tilbudt at få arealet med i vores 

folde. Godset lovede at de ville rydde grundene og tilså dem med græs, men det har åbenbart været en 

længere proces. Nu ser det dog ud til, at der er sket noget. Grundene er ryddet og vi skal have etableret 

hegn på arealet. 

I efteråret 2014 lagde vi grus på det forreste stykke af vinterfoldene i håb om, at det kunne afhjælpe alt for 

store mængder smat. Vi havde rådført os med mange forskellige og vi er klar over, at den bedste løsning vil 

være, at udlægge plastriste på området, men det er uden for økonomisk rækkevidde da det ville koste over 

100.000 kr.  



Lone var sygemeldt i en længere periode over sommeren, da hun blev opereret i sine arme. Det gav 

naturligvis en del udfordringer for bestyrelsen. Men heldigvis havde vi en god lang sommer, så hestene 

kunne gå ude. Tak for hjælpen til alle, der hjalp med at køre vand og frøgræs ud på foldene og tak til 

pensionærerne for deres tålmodighed. 

 

I april havde vi det årlige møde med Poul Schreiner fra godset, hvor bl.a. hesteloven blev drøftet. Som det 

ser ud lige nu opfodrer Landsudvalget for Heste ikke til at investere i ombygning af hestestalde før en 

revision af Hesteloven. Det vil ifølge Fødevareministeriet ske i 2016. Loven skulle have været revideret i 

2012, men er blevet udsat.  

I år skal vi have undersøgt, om vores gulve i staldene kan leve op til de krav loven stiller pr. 1. januar 2016. 

Vi følger hele tiden med i, hvad der sker omkring hesteloven da fastholdelse af de oprindelige krav vil 

betyde en stor økonomisk byrde. 

 

I maj måned arrangerede Vinnie, at vi kunne tjene penge til klubben ved at samle sten på markerne 

omkring Corselitze. Bestyrelsen syntes det var en god idé, da det var en opgave alle kunne deltage i og der 

blev givet en god betaling for det. Ved første stensamling var der overvældende mange og faktisk for 

mange deltagere da vi nærmest gik i vejen for hinanden, men der var en super god stemning. De 

efterfølgende gange kneb det med at samle folk nok. Det resulterede i, at vi ikke nåede den sidste mark og 

derved heller ikke indtjente det planlagte minimumsbeløb på 10.000. 

Pengene var øremærket til at efterfylde bunden i ridehuset, så vi kunne undgå at bunden ville fryse igen 

her til vinter.  Pengene står dog stadigvæk på klubbens konto, da der ikke blev indsamlet nok til at 

efterfylde bunden og det heldigvis ikke blev nødvendigt, da vinteren har været så mild. 

Hvis vi skal gentage denne aktivitet i år forudsætter det, at flere bakker op om det og binder sig til opgaven, 

så klubben kommer til at fremstå troværdig, når vi lover at udføre en opgave for andre.  

 
Aktiviteter: 
I foråret havde vi ryttermærkeundervisning i ryttermærke 1-4. Vi startede allerede 1. weekend i februar og 
havde efterfølgende undervisning hver lørdag frem til starten af maj, hvor de sidste prøver blev afholdt. Det 
var en sjov opgave og deltagerne hyggede sig med hinanden og blev forhåbentlig også klogere. For Lone og 
mig var det en hård omgang, da vi ingen materialer havde på forhånd og derfor brugte alle fredagene på, at 
lave undervisningsmaterialerne klar til om lørdagen.  
Vi havde to hold hver lørdag, da vi startede med ryttermærke 1 om formiddagen og derefter havde 
ryttermærke 3 om eftermiddagen. Da de to mærker var afsluttet d. 15. marts fortsatte vi med ryttermærke 
2 og 4. 
 
Som de foregående år afholdt vi 2 store stævner, 1 D-stævne i juni og 1 C-stævne i august. Tak til alle de 
flittige som gav en hånd med for at give vores startende ekvipager nogle gode dage, uden hjælpere, ingen 
stævner.  
 
Der har været afholdt 2 rideskolestævner i efteråret/vinteren 14. Begge stævner blev afsluttet med fælles 
spisning og ved julestævnet havde vi også trillebørsagillity og hestepærebingo. 
Ved oktober stævnet blev der lavet en særlig forældreklasse, der blev en stor succes, da hele 9 forældre 
valgte at deltage til stor fornøjelse for børnene og de øvrige tilskuere. 
Ved julestævnet blev der lavet en parklasse for privatrytterne. Bestyrelsen havde store overvejelser 
omkring, hvorvidt vi skulle fastholde det årlige klubmesterskab, der tidligere er blevet afholdt i forbindelse 
med julestævnet.  



Vi fravalgte at afholde klubmesterskabet i 2014, idet det er vores holdning at der ikke er 
konkurrenceryttere nok til at der bliver et fair grundlag for at udnævne en klubmester.  
Bestyrelsen mener heller ikke at privatrytterne har noget ud af, at ride et alm. dressurprogram, når vi ikke 
har ”rigtige” dommere til at dømme ved elevstævnerne. 
I stedet valgte vi at lave en parklasse, da privatrytterne på den måde kunne deltage ved elevstævnet men 
på en sjov og anderledes måde. 
 
I oktober startede vi springundervisning op på ny. Det er altid en udfordring at finde en god 
springunderviser, men vi har indtryk af, at eleverne er glade for tiltaget og at undervisningen er tilpasset 
den enkeltes niveau.  
For undervisningen generelt, er det nødvendigt, at bestyrelsen får tilbagemeldinger på, hvis rytterne ikke er 
tilfredse med det de betaler for. Det er et fælles mål for underviserne og bestyrelsen, at børn og voksne får 
nogle gode rideoplevelser. 
 
Vores flittige juniorudvalgsleder, Anna, har været primus motor for en masse gode arrangementer i årets 
løb. Hun har arrangeret fastelavn, påskehygge, søndagsskovture, løsspringning, fotoshoots, 
ringridningstræning , rideskolestævner og meget mere. Derudover har hun haft aktiv sommer i 
sommmerferien og har også undervist en del af året i rideskolen om onsdagen. Stor tak til Anna.  Det er 
dejligt at opleve sådan et engagement og klubånd hos et af vores medlemmer. Også tak til de der har givet 
en hånd med ved disse arrangementer, uden hjælpere – ingen arrangementer. 
I slutningen af juli havde vi planlagt at afholde den årlige ridelejr. Der var imidlertid kun 5 tilmeldte ryttere, 
hvilket vi synes er lige i underkanten, idet vi har et minimum på 8 elever. For dog ikke at skuffe de tilmeldte 
piger, valgte vi at holde en halv lejr og vi tror at pigerne havde nogle hyggelige dage, hvor de fik prøvet en 
stor del af de sædvanlige ridelejraktiviteter.  
Den lille ridelejr i september, der tidligere år har været en stor succes, blev aflyst da der ingen tilmeldte var. 
Den manglende tilslutning til aktiviteterne medførte at vi valgte at spørge ind til behovet for aktiviteter i 
vores spørgeskemaundersøgelse. Det kan være meget svært at målrette aktiviteterne til medlemmerne, 
når medlemmerne efterlyser aktiviteter og efterfølgende ikke melder til disse aktiviteter. Desværre gav 
spørgeskemaundersøgelsen ikke et entydigt svar på hvordan vi rammer plet med vores udbud af 
aktiviteter. Forhåbentligt kan en gruppe arbejde videre med den problemstilling. 
 
I sommers kom der så småt gang i vores Høhotel. De fleste gæster kommer igennem Ferierytter, hvor de 
køber en samlet pakke med ophold for både heste og ryttere på Bellingegård.  
Anne, der står for indlogering af de tobenede, har i år fået udvidet, så hun nu har plads til flere gæster af 
gangen.  De firbenede bliver fortrinsvis indlogeret på havefolden, men kommer der større grupper/flere 
hold på en gang, må vi tage andre folde i brug. 
Høhotellet har også været brugt af sommerhusgæster, der har valgt at tage deres bedste ven med på 
sommerferie. 
Vi synes stadigvæk, at det er et super godt koncept og en god indtægtskilde som vi derfor fremover skal 
satse endnu mere på. 
 
En anden god indtægtskilde for klubben er Aktiv Sommer, der udover at give penge i klubkassen også viser 
klubben frem på en god måde, for mulige kommende medlemmer. Denne aktivitet kræver dog mere af 
medlemmerne, da vi har brug for mange hjælpere.  Vi har dog ikke oplevet, at det har været svært at få 
holdene dækket ind med hjælpere og vil derfor også takke alle Jer, der har været med til at give børnene en 
god oplevelse. Vi håber at I er klar igen til sommer, hvor vi håber at kunne udvide antallet af dage. 
 



Hvad skal der ske nu? 
Bestyrelsen må erkende, at vi desværre ikke opnåede vores målsætning for 2014. Medlemstallet er 
stadigvæk nedadgående og antallet af opstaldede heste er ca. uændret. 
Det er svært at måle på sammenholdet, men vores fornemmelse er, at der er en sammenhæng mellem 
antallet af deltagere ved aktiviteterne og følelsen af, at være en del af fælleskabet. Dvs. jo flere der 
deltager ved arrangementerne, jo større er fælleskabsfølelsen og omvendt. Vi mener derfor også, at vi 
på det punkt, er på vej den rigtige vej. Ved de seneste to elevstævner samt ved det nylige afholdte 
fastelavnsarrangement, var der stor tilslutning. 
 
For at vide, hvor klubben skal hen i fremtiden satte bestyrelsen stort fokus på medlemmernes mening. 
Det var dejligt, at der kom så mange svar ind på den udsendte spørgeskemaundersøgelse, der gav 
bestyrelsen et billede af, hvad medlemmernes interesser er. Vi er klar over, at sådanne undersøgelser 
altid viser et øjebliksbillede, men den gav os dog en oplevelse af, at medlemmerne generelt er tilfredse 
med klubben. 
På den efterfølgende visionsaften oplevede vi mange positive og engagerede medlemmer, som gerne 
vil arbejde for at vores rideklub bliver endnu bedre – Vi kan ikke tro, at det kun var den gratis mad, der 
trak medlemmerne til og det var heller ikke varmen. 
Bestyrelsen har efter visionsaftenen lavet en opsamling på alle Jeres gode idéer og kommentarer og 
har i aften forslag med til udvalg og arbejdsgrupper, så vi i fælleskab kan skabe den rideklub som I 
gerne vil have – men det kræver alles deltagelse. 
 

 
På bestyrelsens vegne 

Lone og Tina 
 
 
 
 


