Beretning - referat
Der er sket en del i VNKR her i år.
2017 har i den grad båret præg af haludvidelse. Den var længe ventet, og i den tid
jeg har været medlem, ja så har der været talt om udvidelsen. Men nu er den her,
den er færdig, og det er fedt. Det har været en stor omgang, og har kostet mange
penge. I den forbindelse vil vi fremhæve både Sparekassens Bornholms Fond og
Brd. ESA Larsens legat, der begge har støttet med kr. 50.000,00, så det derved blev
muligt at få fiberbund nr. 2, og udskiftning af gamle lysstofrør til nye LED lys, der
gerne skulle spare klubben for mange penge i fremtiden.
I den forbindelse er der mange at rette tak til, tak til alle ryttere for jeres store
tålmodighed. Jeg har ikke hørt noget brok, tværtimod er ”miljøtræning og dagens
udfordringer” taget med smil og godt humør. Tak for det. Og en stor tak til alle jer der
har brugt aftener her i hallen og knoklet på for at få det hele til at gå op, jeg kan ikke
huske dem alle men vil dog nævne Torben, Jens Folkmann, Ricko, Henrik Dahl og
Lars Kaas er i hvert fald nogen af dem der har brugt mange timer heroppe, hvilket i
skal have en kæmpe tak for. De 2 primus motorer har været Christian og især Axel.
Kæmpe tak til jer for det store engagement og frivillighed I har lagt i at få dette til at
lykkes.
Derudover har vi fået vores længe ventede udendørs vogn sat i stand. Det er en
kæmpe glæde for især rytterstuen at vi nu har udendørs salg ved udendørs stævner.
Vi føler os selvfølgelig også helt sikre på at det nu er nemmere at skaffe hjælpere til
rytterstuen, når nu man stadig kan følge med i hvad der foregår…..
I årets løb har vi afviklet masser af stævner, både military, dressur og spring, vi har
haft VNKR Cuppen, hvor vi er så heldige at Hammershus Lam (Jan Seerup) og
Gutemensch (Jacob Gjetting) sponsorerer både dækner og ærespræmier, - tak for
det, og tak for i er klar igen her den 7. – 8. april. Så har vi haft ponylejr, juleoptog,
fastelavnsridning og meget mere. Alt sammen noget der kræver mange frivillige
hænder, og heldigvis går det som regel godt, selvom vejen derhen nogle gange kan
være lidt tung.

I august afviklede vi BM i spring, et stævne jeg synes vi kunne være rigtig stolte af.
Det blev et flot bornholmsmesterskab i flotte rammer. En stor tak til Torben, der
lagde et kæmpe arbejde i at få tingene til at fremstå som de gjorde. Jeg håber
fremadrettet at der er flere der er villige til at yde hjælp, således at tingene ikke
hænger på de få, men at vi sammen kan hjælpes ad – der gør det hele lidt sjovere.
Vi prøvede med et grill arrangement lørdag aften. Vi var ikke så mange, men det var
alligevel rigtig hyggeligt. Og sådanne arrangementer håber jeg vi kan få flere af, for
det er dem der er med til at styrke fællesskabet.

Fællesskab – Det er vigtigt i en forening at vi har et fællesskab. VNKR skal være et
rart sted at komme og være i, og det er op til os alle sammen at sørge for at det er
sådan. Et langt stykke hen ad vejen, er dette også tilfældet. Alligevel vil jeg benytte
lejligheden til at huske på, at selvom vi ikke er ens, og selvom vi kommer med hver
vores mål, så har vi altså alle det til fælles at vi er glade for hestesporten. Så husk på
at selvom vi har hver vores syn på hvad der er bedst eller vigtigst, så er vi her alle
fordi vi kan lide hestesporten. Så giv plads til forskellighed, og hjælp hinanden. Nye i
ridesporten takker som regel for gode velmenende råd, og gamle garvede tager som
regel godt imod at få tingene set fra en anden vinkel. Det vigtigste vi skal huske på
er blot at gøre det i en god mening. Tal med hinanden i stedet for om hinanden.
Vores undervisere gør også et kæmpe arbejde med at uddanne vores ryttere, fra det
niveau hvor de nu er. En lille opfordring til alle er at huske at respektere vore
undervisere, og lade dem om den hele eller halve times undervisning, uden for
meget indblanding fra barrieren.
Fremadrettet håber jeg på at vi derfor vil kunne tilbyde flere sociale arrangementer,
da det også styrker fællesskabet. Så sidder i med en ide til et eller andet
arrangement, så kom endelig frem og henvend til en fra bestyrelsen. Fordi man har
lyst til at lave et enkelt aftenarrangement eller noget, bliver det altså ikke forventet at
man derefter tager teten en gang om måneden. Blot et enkelt arrangement vil som

regel blive modtaget med kyshånd, dette gælder både for ponyryttere,
konkurrenceryttere eller blot inden for almen hesteviden.
Til slut vil jeg huske jer på at ikke nok med vi skal have fællesskab, så er vi også
fælles om vores faciliteter. Der er ikke nogen ansatte i klubben, der lige kommer og
laver det du ikke nåede. Så husk nu på at fej op efter dig inden du kører hjem, husk
nu på at der skal samles lort op i begge haller, i spiltovene og P Pladsen. Centeret
har nu brugt rigtig mange penge på at VNKR er helt i front som rideklub her på øen,
så støt op og ryd op efter dig selv. Og står du på sidelinjen, så tøv endelig ikke med
at samle op efter andre, jeg er overbevist om, at dem du hjælper i dag, de hjælper
dig i morgen ☺
VNKR’s ryttere har også stået for en del titler i år, således tillykke til:
Katrine Malmstrøm Jensen 2. pl BM i terræn
Ofelia Therkelsen 1. pl BM i terræn for kat 2
Mathilde Kofod Bager 2. pl BM i terræn for kat 2
Cilja Westh 1. pl. BM spring kat 3
Gry Mogensen 2. pl. BM spring
Mathilde Louise Møller 2. pl. BM dressur kat 1
Mathilde Louise Møller 2. pl. BM dressur hest

POKALER:
Elleby pokalen går til den hestedressurrytter der har høstet flest ranglistepoint:
Gry Mogensen med 200 point
Fair Play pokalen gives til det senior og junior medlem der i årets løb har gjort sig
bemærket ved for eksempel hjælpsomhed, godt kammeratskab eller på anden måde
gjort sig positiv bemærket

Fair Play : Senior: Dette års senior pokal går derfor i år til en der har brugt og stadig
bruger rigtig mange timer til at sørge for at vi andre hele tiden har gode baner at ride
på, og som i den grad lagde et kæmpe stykke arbejde i afviklingen af BM. Stor tak
og tillykke til Torben Ipsen
For Junior medlemmer var valget faktisk heller ikke så svært. For her har vi en rytter
som altid melder sig som hjælper til stævner, altid møder op til alle arbejdsdage.
Altid siger hej og møder alle med et smil. Selvom det nok har været et lidt langt år,
hvor ponyen desværre har stået skadet en del af tiden, og planerne derfor ikke gik
helt som ventet. Alligevel er der ingen sure miner, så Fair Play pokalen til årets junior
går i år til Camilla Kaas
Til sidst har bestyrelsen også valgt i år at udnævne et æresmedlem. Æresmedlem
bliver man, når man har igennem længere tid har udvist et helt særligt engagement
eller en ekstraordinær indsats.
Vores nye æresmedlem har om nogen brugt mange timer her i klubben i mange år,
både som medlem i klubben og som tidligere bestyrelsesmedlem, og særligt i
forbindelse med det afsluttede byggeri. Du har under byggeriet i den grad tilpasset
sig alle andre. For det er ikke mange der møder dig her i klubben, men det er fordi,
at du, før du tager af sted, tjekker undervisningsplan mm, og derfor sørger for at
meget af arbejdet bliver gjort uden for almindelig ridetid. Det er ikke sjældent at
frivilligt arbejde er blevet udført kl. 22 om aftenen, for ikke at genere nogen, og jeg
ved der også var noget med en bryllupsdag, som blev brugt i frivillighedens tjeneste i
VNKR. Så derfor vil klubben gerne udnævne Axel Hansen som æresmedlem i
VNKR, også en buket blomster som du kan tage med hjem og give til Birte ☺
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