Formandens beretning 2015
Jeg synes jo ikke det er så længe siden vi sidst havde generalforsamling og valgte nye
bestyrelsesmedlemmer, men ikke desto mindre, så er der allerede gået et år – og man
kan ikke engang se det på os!
Stevnsbogaard Rideklubs hovedaktivitet må siges at være vores stævner og dem
holder vi som regel 4 af i udendørssæsonen.
Vi har de seneste par år haft en vigende interesse for vores springstævner, og der er
også meget få springryttere i klubben, MEN vi er optimistiske, og vi håber på, at det
nok skal komme, så derfor har vi stædigt holdt fast i at afholde vores springstævner
uanset at der er MEGET få starter.
I 2015 holdt vi til gengæld springningen som e-stævner. Det betyder, at man kun må
invitere 9 klubber, men man behøver ikke at få banebygger og springdommer udefra.
Det kan vi selv stå for, så vi kan spare penge, for ellers kan springstævnerne ikke løbe
rundt, når der er så få starter.
I 2015 havde vi i alt 262 starter til vores stævner, heraf var kun 86 springstarter!
Til vores september-stævne var der så ringe tilslutning, at vi ikke engang kunne
afholde klubmesterskaberne FOR FØRSTE GANG I KLUBBENS HISTORIE.
Det håber jeg ikke sker igen!
I det hele taget har stævnedeltagelsen i 2015 både til egne og til udenbys stævner
været temmelig ringe for SBGR-ekvipagerne. En del at de ekvipager, der plejer at
starte stævner, har været ramt af sygdom, så vi regner med at det er overstået nu, og
at vi tager revanche hér i 2016.
P.g.a. skadede heste, havde vi havde heller ikke nogen med til VestegnsMesterskaberne.
Den ringe stævnedeltagelse gjorde også, at der ikke var nogen SBGR-ryttere, der
havde resulater på Vestegnschampionatet i spring, og i dressur var der kun tre, der
blev placeret som nr. 4, 10 og 17 (ud af 18!)
Når man ser på statistikken over vores stævner kan man se, at vi havde langt flere
springstarter dengang vi red på den store græsspringbane og de to år, hvor vi havde

den store dressurbane, var de år med flest dressurstarter. Faktisk har vi på årsbasis
mistet ca. 100 dressurstarter samtidigt med nedlæggelsen af den store bane!
Vi har desværre ikke de store fine faciliteter som vi kunne ønske os, for der er altid
nogen, der stikker os en kæp i hjulet.
Til gengæld er vi rigtigt gode til at holde gode, velfungerende og hyggelige små
stævner og netop hyggen og hjælpsomheden er, hvad vi får ros for fra de udefrakommende.
Det kan godt være, at der ikke altid er nok tilmeldte hjælpere til stævnerne eller
nogen glemmer at møde op til sine opgaver, men heldigvis er der altid nogen, der
springer til i sidste øjeblik og så kører det. At stævnearrangøren inden da så er tæt på
at erhverve sig et mavesår, er en mindre detalje.
Vi er efterhånden også nogle garvede rotter i stævnegamet, og vi forsøger hele tiden
at få nogle flere med, så vi er dækket ind til stævnerne, og så det ikke kun er nogle få,
der skal trække hele læsset.
Flere andre klubber har i 2015 afholdt sløjfestævner i dressur (især på Amager er det
meget populært), så det har vi også leget lidt med tanken om – så har vi dressurryttere
nemlig også en chance for at få en lyserød sløjfe!
Det er lykkedes at få vores 4 stævnedatoer lidt tidligere i år, så det letter
planlægningen en del. Derudover overvejer vi at kaste 1 eller to sløjfestævner i
dressur ind på en ledig stævnedato.
Vi har forgæves forsøgt at afholde andre aktiviteter som f.eks. foredrag og
dressurkurser, men har ofte måtte aflyse p.g.a. for ringe tilslutning, så der bliver
faktisk ikke lagt så mange kræfter i det arbejde længere.
Vi vil hjertens gerne arrangere forskellige aktiviteter, hvis der bare er opbakning og
interesse for det, for inden en aktivitet overhovedet bliver offentliggjort, ligger der en
masse arbejde bag, og det er altså meget demotiverende gang på gang at lave en
masse unødigt arbejde, når det alligevel bliver aflyst.
I år er vi simpelthen nødt til at give alt springmaterialet en overhaling. Det er flere år
siden det er sket, og der er en del der kræver reparation og det hele skal faktisk males,
så hvis nogen kender en maler (eller er god til at fedte sig ind hos dem), så kunne vi

godt bruge en del træbeskyttelse i forskellige farver. Vi har tidligere haft held med at
tigge os til fejlfarvninger fra Flügger!!!
Vi har skam også lidt planer for 2016!
Først og fremmest skal vi finde en løsning, så vi kan bruge det lille traktorhus til
dommerbur ved stævnerne. Det bliver noget med en flytbar front, så det kun er til
stævnerne, det står som aflukket.
Hestepensionen lægger snart mere grus på banen, og i den forbindelse forsøges det at
harve i bund i enden med dommerhuset, så der ikke er så hårdt.
Der er også planer om, at forsøge at gøre den lille bane mere brugbar. Der står nogle
store træer, der gør, at banen har meget svært ved at tørre, så løsningen er måske en
kraftig beskæring med en motorsav plus en god jævning af banen.
Vi skal holde en arbejdsweekend – helst inden juni-stævnet – så vi bl.a. kan få
vedligeholdt springmaterialet og beskåret den vilde beplantning rundt om banerne.
Forhåbentlig får vi også lidt bedre tilslutning til årets pokalfest, så vi kan afholde den
i november.
Hvis sommeren i 2016 så viser sig fra en lidt bedre side end i 2015, kan vi vel også
afholde nogle fælles grillaftener som vi har gjort tidligere.
I dag er vi kun en lille skare, men pt er vi faktisk kun 30 medlemmer i klubben,
eftersom der er alt for mange, der ikke har betalt kontingent.
Desuden har vi mistet en del medlemmer, da der har været nogen udskiftning af
pensionærer, men vi håber da på, at nogle flere melder sig ind i løbet af året.
Jeg tror på, at 2016 bliver SÅ meget bedre end 2015 – der er i hvert tilfælde en masse
at tage fat på!
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