
ÅRSBERETNING 2019 

Så er vi i gang med 2020. Ser vi tilbage på 2019 har det igen været et år med rivende udvikling 

for vores klub.  

Hvis vi starter med vores faciliteter, så har vi nu 2 super lækre indendørsbaner med fiberbund. 

Spejlene er flyttet over i Hal B, og vandingsanlægget er forlænget til alle 60 meter. Det gør så at 

vi kan med rette kan kalde Hal B for dressurhallen og Hal A for springhallen. Selvfølgelig er det 

frit at ride i begge haller, men fremadrettet vil der altid være fortrin for dressur i B og for spring 

i A. Det gør så også at de gamle tider, med hvornår der var fortrin for hvad, er forældede, og 

ikke længere gældende. Dog skal man stadig holde sig orienteret omkring undervisningstider, og 

så er der pt. stadig fortrin for frispring søndag formiddag.  

Sidste nye inventar er det nye baneplejemateriel, så klubben har nu en ny baneplaner samt ATV 

– det har meget længe været et stort ønske at få noget materiel der var let at bruge, og det har 

vi nu – takket været Centeret. 

Udenfor er der i 2019 også sket en kæmpe forandring. Nye bunde på begge vores udendørsbaner 

har også længe været et stort ønske, og det blev indfriet i 2019. Igen i år må vi bare rette en 

stor tak til vores meget aktive centerbestyrelse, der i den grad bakker op om klubbens ve og vel, 

og investerer mange penge og rigtig mange frivillige kræfter i VNKR, så klubben fremstår som vel 

en af de bedste klubber på øen. Selv mange officials fra fastlandet bemærker vores meget flotte 

faciliteter. Så vi må godt være stolte af vores lille klub. 

Som sagt blev der i sommerens løb lagt mange kræfter i vores udendørsbaner – Jan Seerup, Axel, 

Christian, Morten og Ricko var nogen af dem der knoklede mange aftener, så at vi august kunne 

byde velkommen til bornholmsmesterskaber i dressur. Et mesterskab jeg synes vi kunne være 

rigtig stolte af. Alt fremstod flot, vi havde fået telt, sikkerheden var vægtet højt, og så havde vi 

fået lavet hjælpertrøjer så alle kunne se hvem vi var. Det blev en rigtig god weekend, og kæmpe 

tak til alle dem som hjalp både før, under og efter mesterskabet. Som altid er vi ingenting, hvis 

ikke vi står sammen og hjælpes ad. Også en kæmpe tak til Weise der havde lagt et kæmpe 

arbejde i at skaffe sponsorpræmier til alle klasser og placeringer. 

Et klubmesterskab blev det vanen tro også til, rigtig godt besøgt, og som altid bare rigtig 

hyggeligt. Her havde Tina Bager sørget for at der også var en masse sponsorpræmier til de 

startende – det betyder bare så meget. 

Ellers har vi haft vores sædvanlige stævner i januar – februar, cuppen i april som endnu engang 

blev sponsoreret af Gutemensch og Hammershuslam, og vi sluttede året med et stort 

novemberstævne med både rosenparade og afslutning af Bornholms Brand Cup 

Vores medlemmer har endnu engang også gjort sig bemærket på og uden for Bornholm. Af 

resultater skal nævnes: I military har både Astrid, Siw og Luna i den grad sat Bornholm på 

europakortet – det er imponerende hvad de præsterer, og det bliver spændende igen at følge jer 

her i 2020. Ved de lokale mesterskaber skal nævnes at ved dressuren for kat. 2 og 3 blev Cilja og 

Conny nr. 2, og for hestene blev det Mathilde og Østersøen Romanta der tog den samlede sejr. I 

springmesterskabet vandt Cilja og Conny for kat. 2, og for hestene blev det Morten og Gallas 



Garlic der tog sejren. Morten var også med på sejrsholdet i dressur ved Torbens Cup, og vandt 

også Hubertusjagten 2019 – som måske endda bliver den sidste jagt – der er i hvert fald ikke 

planlagt en Hubertus i 2020. Så året sluttede med maner da Morten også blev vinder af 

Bornholms Brand Cup 2019 i spring.  

Det skal da også nævnes at et vnkr hold også vandt springningen i Torbens Cup for heste. 

Men resultater er jo ikke alt – sammenhold og hygge og en god klub betyder meget – også her i 

vnkr. Heldigvis har vi igen fået et aktivt ponyudvalg, der blandt andet laver en meget populær 

ponylejr om sommeren, som i sommer meldte meget hurtigt udsolgt. Så tak til jer i ponyudvalget 

for det arbejde I lægger her. Også en tak til Emilie for at lade julerytteroptog genopstå. Vi var 

på en rigtig fin tur med besøg både ved Brugsen, kirken og Hammershuslam. Forhåbentligt er det 

en tradition der fortsætter fremadrettet. 

Og som altid så er vi jo en klub som stadig drives af frivillige kræfter. Så det gælder for alle 

–medlemmer – forældre – bedsteforældre, hjælp nu til så det ikke er de samme Tordenskjolds 

soldater der trækker læsset. Er du i tvivl om hvad du kan bidrage med – så spørg endelig. Alle 

kan bidrage med noget – enten ved stævner, banepleje, rytterstuen mm. 

 

Som altid så skal vi også have uddelt årets pokaler 

Ellebypokalen, går til den hestedressurrytter der har flest ranglistepoint. Igen i år går den pokal 

til Gry Mogensen – med i alt 190 ranglistepoint 

Årets Fair Play – hjælperpokal for seniorer, går i år til en som bruger mange timer i klubben. I 

sommer lagde du et stort arbejde i udendørsbanerne, du sørger altid for at banerne er klar ved 

stævner, du og en god håndfuld andre fik endelig placeret spejlene i hal b, og generelt så 

lægger du et stort arbejde i klubben, og du er altid i godt humør, og aldrig bange for at give en 

hjælpende hånd, tillige med byder du i vinterhalvåret ind med nogle meget populære 

løsspringsarrangementer – også helt frivilligt og gratis for klubbens medlemmer. Så tak for dig 

Morten Andersen og tillykke 

For juniorrytterne går pokalen i år til et af de yngre medlemmer. Jeg tror næsten ikke der har 

været et stævne hvor du ikke har hjulpet til. Du er (eller din mor) altid hurtig med at melde dig 

som kritikhenter, og du bliver her gerne længe og hjælper til. Og det er så dejligt, for det er 

sådan nogle som dig der er brug for – også i fremtiden. Så årets juniorhjælper bliver Cille 

Hylander. 

   


