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Så er endnu et år i NVR´s regi gået, jeg vil endnu en gang takke den gamle bestyrelse, for deres
støtte og opbakning, i har alle været til stor hjælp. Det har været et travlt år, da jeg skulle skrive
denne beretning, kom jeg hele tiden til at tænke : nej.. det var da ikke i 2011 vi nåede det, var det
ikke i 2010. jeg måtte hele tiden tilbage og tjekke i referater, for at konstaterer, at jo det var i
2011. vi har lavet rigtig mange arrangementer. Og jeg vil ikke komme for detaljeret ind på dem
alle. Da jeg tror vi så kommer til at sidde her hele natten.
Men jag kan da lige nævne dem.
Vi har holdt 2 arbejdsdage, hvor vi bl.a. fik malet nogle nye spring, dressur dommerhusene blev
malet og vores nyrenovret udstue er også blevet rigtig fin. Jeg kunne godt ønske der mødte lidt
flere medlemmer op på vores arbejdsdage. Så vi kunne nå lidt mere. Lige nu trænger klubben til en
kraftig oprydning, men det tror jeg vi kommer nærmere ind på senere i dag.
Udover det har vi holdt vores sædvanlige stævner 2 ryttertræf, et udv. Klubstævne. 2
distriktstævner, et dressur og et spring. Og sidst men ikke mindst vores interne klubmesterskab.
Hvor vi i 2011 havde købt ekstra flotte dækkener. Som der blevet kæmpet til stregen om.
Den succes er jeg sikker på vi vil lave igen i år.
Til vores c-stævner blev vi spurgt om vi ikke ville holde 3 mesterskaber, det sagde vi ja til og det
blev til mesterskab i spring pony indv. Og hold dressur for både hest og pony. Det har ikke været
noget nemt år at holde udendørs stævner i. da der kom temlig meget vand ned ovenfra. Og vi har
måttet kæmpe en del med meget våde baner. Det var især til mesterskaberne i dressur. Men med
hjælp fra personale dommere og ryttere. Lykkedes det os at komme igennem stævnet med
tilfredse ryttere. Det udløste dog en del kritik fra teknisk delegeret. For i kampens hede havde vi
desværre glemt at få vores fane ud. Vi ønskede derfor ikke at holde mesterskaber igen. Da det kan
være ret stredsende når himlen pludselig åbner sine sluser. Men distriktet hat igen spurgt os i år.
vi prøvede at holde fast på vores beslutning. Men da de var næsten nede på knæ, gav vi os, og det
blev til at vi i år afholder mesterskab i dressur for pony hold.
Oven i det har vi holdt kurser i ryttermærker. Og jeg ved der en del af vores ryttere der nu har fået
rytterlicens. Vi har også holdt vores sædvanlige ridelejr, som også var meget præget af det våde
vejr. Og til sidst vil jeg nævne vi har holdt kursus i rytterens opstilling på en mekanisk hest. Det var
der stor tilslutning til. Og da det skulle foregå indendørs, var ingrid hurtig til at tilbyde faceliteter til
det. En stor tak til Ingrid og den dag var der ikke nogle der blev våde. Vi har også holdt vores årlige
påsketur på lerchenborg, jeg kunne desværre ikke selv deltage men måske en af de andre kan
fortælle om det senere.

Vi har i 2011 øget vores antal af medlemmer og vi er nu oppe på ca. 160 medlemmer. Det betyder
at ud fra en statistikberegning som DRF har lavet, ligger vi nu over gennemsnittet som på er 125 i
region sjælland. Det synes jeg er rigtig flot taget i betragtning af at de klubber som har flest
medlemmer er klubber der ligger tæt på byer og som har ridehus og Teorilokaler hvad vi jo ikke
har. Der bliver også talt meget om at det kun er meget få klubber i vores region der har overskud i
økonomien. Og til det kan jeg kun stolt sige at vores klub stadig har en sund økonomi.
Sidste års general forsamling holdt vi afstemning om hvordan vi skulle renovere bunden på
springbanen. Og det blev til en ny grusbane. Med opdeling så vi nu også har en fin
opvarmningsbane. Der blev snakket om vi ikke kunne få støtte fra kommunen, og til det kom der
flere bemærkninger om at kommunerne nu har lukket kassen, og der nok ikke var noget at hente
der. Men lige netop det problem har vi en rigtig dygtig kasserer til at løse, og jeg er sikker på i
hører om det senere i aften.
I år 2010 brugte jeg meget energi på at sætte mig ind i mange ting, omkring styring af en klub. De
ting lå lidt mere på rygraden i 2011. derfor har jeg haft bedre tid til at deltage i distriktets møder
og kurser, som også kræver meget tid. Men det har været lærerigt og spændende. Bedst som man
har lært at bruge infosport og klubportal. Laver DRF det hele om, og vi skal nu i år lære et nyt
system. Nemlig DRF egen portal.
Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til de vigtigste i klubben, nemlig medlemmerne, uden jer var
der ingen klub, i har ydet en stor hjælp til stævnerne. Bliv endelig ved med det =) tak skal i ha
Og så har jeg kun et stort brændende ønske i år, nemlig godt vejr.

