Formandsberetning 2014
For Nordvestsjællands Rideklub
Lidt om året der gik i 2013, i Nordvestsjællands Rideklub.
I 2013 valgte vi at holde et såkaldt spare år, dog helst uden at vores medlemmer
mærkede alt for meget til det. Vi har holdt de stævner vi plejer, og prøvet at gøre en
ekstra indsats for at skaffe sponsorer til vores stævner. Det ser dog desværre ud til
at krisen stadig strammer, men vi fik da hentet lidt hjem.
Jeg vil især gerne fremhæve vores tidlige klubstævne i april, frosten nåede lige at
slippe jorden ugen op til stævnet, og vi fik så mange starter, som vi slet ikke havde
drømt om, vi blev meget nervøse, for om vi kunne nå at få alle ryttere igennem
start, mens det stadig var lyst, men med vores flittige hjælpere, kørte stævnet som
smurt, og vi nåede det hele før mørket igen lagde sig over banerne.
Se det er jo et af de stævner, jeg som formand, sætter stor pris på. Og meget gerne
ser vi holder nogle flere af. Derfor har vi også tænkt os at gentage succesen, igen i
år.
Vi har afholdt en del springkurser med Linnea Ericsson, det har vist sig at hun er et
stort trækplaster på springrytterne, så vi måtte arrangere ekstra kurser for at der var
plads til alle. Kursus med Linnea var et forslag fra et af medlemmerne, og det er
dejligt at se at sådanne forslag bliver taget seriøst, og dermed også bliver til noget.
På materiale siden har vi i år valgt at opsætte nyt hegn om bane 3, og vi har valgt at
gøre den til fast ponybane, så ponyrytterne altid har en bane at træne på, hvor
bogstaverne passer til deres program, da vi som sagt har holdt spare år, valgte vores
2 herlige materiale mænd, Hardy og Jørn at tilbringe det meste af deres sommer i
klubben, for selv at bygge hegnet, det blev superflot, en stor tak til dem.
Vi valgte stadig at spendere i flotte dækkener til vores mesterskab, rosetterne
sparede vi på ved selv at dekorerer dem, så de glimtede flot i solen. Så selv om det
hed spare år, blev det hele rigtig flot alligevel.

Vi har haft indbrud i klubben 2 gange i år, og stormen tog halvdelen af vores tag på
cafeteriet, det er bestemt ikke noget der styrker økonomien, men den er jeg sikker
på Leise vil komme nærmere ind på.
Til slut, vil jeg som altid takke alle medlemmerne for deres indsats,
Uden jer ingen klub.

