Årsberetning 2018
Endnu et år er gået – første år, hvor vi har to 20x60-haller. Jeg synes det er fedt, og
vores medlemmer virker oprigtig glade for de faciliteter, vi nu kan tilbyde.
Indendørs er vi nu rigtig godt stillet med vores to haller. Det giver også udslag på
stævnerne, hvor øen som helhed er enig om, at vinterstævner efterhånden hører
hjemme her i VNKR.
Men med bedre faciliteter kommer selvfølgelig også kravet til bedre pleje. Det kræver
en del at holde vores baner i god stand, og de kræver meget vand. En indkøbt
vandingsvogn, har haft lidt indkøringsvanskeligheder, og lever måske ikke helt op til
ønsket. Pt er der kommet styr på baneplejen, og min fornemmelse siger mig, at det
fungerer ok. De forskellige dage er fordelt mellem flere, sådan at det ikke kun er en
enkelt, der hænger på det hele – så tak for det. Vanding af hal B er Gry blevet uddannet
til overvandingsmester, og stor tak til for det.
Bestyrelsen spurgte i efteråret, om Morten havde lyst til at lave nogle
løsspringsarrangementer. Og det sagde du heldigvis ja til. Det er blevet til nogle rigtig
gode formiddage med god tilslutning. Arrangementet har været gratis, og det har været
rigtig hyggeligt. Jeg vil gerne rette en stor tak til Morten Andersen.
Året har budt på flere stævner, både spring, dressur og military. VNKR er efterhånden
den klub, der afholder flest stævner sammen med MBR. Det kræver selvfølgelig et stort
arbejde og en masse frivillige hjælpere. Som regel så går det. Nogle gange er det meget
svært - andre gange noget nemmere. Jeg glæder mig over de gange, hvor det hele bare
glider, og tror på, at det vel nok skal blive bedre… Vil i hvert fald benytte lejligheden til
endnu engang at bede jer om at melde jer som hjælpere. Ofte er det måske tre timer på
en weekend, vi spørger om. Det tror jeg alligevel, de fleste kan få presset ind. Er man i
tvivl, om man kan finde ud af det, eller har andre spørgsmål, så kom endelig til en fra
bestyrelsen – vi er her jo egentlig kun for jeres skyld.
Klubben forsøgte sig også med en medlemsfest i september. Der var et rigtig fint
fremmøde, og det var en rigtig hyggelig aften. Også med rundbold… Vi håber på flere
sociale arrangementer fremadrettet, og har man en ide eller et ønske, er man altid
velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Det er også året, hvor der er kommet nyt færgeselskab – det er vel dårligt gået nogen
forbi… DGI har i den forbindelse indgået en aftale med Bornholmslinjen om billige
færgebilletter. Klubben har besluttet at lave en forsøgsordning i år, hvor medlemmer af
VNKR vil kunne købe billetter med bil og trailer til en god pris. Det vil snarest komme på
hjemmesiden. Det vil betyde et ekstra arbejde for kassereren, og jeg vil derfor håbe og
opfordre til, at man sørger for at bestille sine billetter i god tid, og forsøger sig uden alt

for mange ændringer. Det er også derfor, det vil køre som forsøgsordning i det første år.
Da disse billetter kun er tilgængelige i sportsligt regi, har bestyrelsen besluttet at
billetter som udgangspunkt kun gælder for rejser med trailer. Vi håber, I vil tage godt
imod det nye tilbud.
2019 kommer også til at blive et aktivt år. VNKR skal den 10. og 11. august lægge
rammerne for BM i dressur. Det kommer til at kræve en hel del af vores udendørs
faciliteter. Klubben har derfor sendt ønske til centerbestyrelsen om forbedring af vores
udendørsbaner samt nyt dressurhegn på forreste bane. Derudover er der masser af
forefaldende arbejde, der skal klares, så VNKR kan vise sig fra sin flotteste side.
Bestyrelsen har derfor et ønske om et ad hoc udvalg i forbindelse med BM – mere om
dette senere.
Ellers vil jeg bare rette en stor tak til alle jer der hjælper i hverdagen med at få VNKR
til at fungere, jer der fejer efter jer, hjælper til stævner, ordner banerne, vander
banerne, ordner parkeringspladsen, ordner toiletter, samler lort op i hallerne, og ikke
mindst Merete, der troligt leverer alverdens lækkerier, hver gang vi spørger. TAK til jer.
Også en kæmpe tak til vores undervisere, der uge efter uge tilbyder forskellig
undervisning til vores medlemmer. Det sætter vi i bestyrelsen stor pris på. Og til slut
også en tak til vores Jacob Gutemensch og Jan Seerup Hammershuslam for endnu engang
at ville sponsorere VNKR Cuppen.
Af resultater i årets løb vil jeg da nævne at:
Til bornholmsmesterskab i spring var der en 2. plads i både kat 1 og 3 til hhv Camilla
Kaas og Clara Westh
Til BM i dressur var der sejr for kat 2 til Ingeborg Kjøller og 2.pladsen til Mathilde Kofod
Bager
Der har ikke været BM i terræn i år. Til gengæld har vores military-ryttere i den grad
gjort sig bemærket også på internationalt plan. Hvor både Astrid Skovgaard og Luna
Richter var repræsenteret ved EM. NM var ligeledes med Astrid som vandt NM 2018, så
stort tillykke til dig. Til DM i military for ponyer gjorde bornholmerne rent bord, idet 1.
pladsen gik til Astrid, 2. pladsen til Luna og 3. pladsen til Siw Kaas.
Uddeling af pokaler.
Elleby pokalen går til højeste rangliste-scorer i dressur: det blev Gry Mogensen med 200
ranglistepoint.
Fair Play Senior: Går i år til en, der i den grad har meldt sig på banen som hjælper i år.
Du er altid klar til at bygge springbane tidligt om morgenen, du melder dig altid gerne

som skriver ved dressur-stævner, og så har du i den grad ydet en indsats, når det gjaldt
om at vande i Hal B. Så tillykke til Gry
Fair Play Junior. Der er ingen tvivl om at nogle af vores juniormedlemmer kunne lære
meget af dig. Du har altid smil på læben, du er altid klar til hjælpe – Faktisk er det
sådan, at kan du ikke hjælpe, får jeg ofte en besked, hvor der står undskyld for, at jeg
ikke kan hjælpe her. Og så kan der alligevel gå en dag og så skriver du igen, jeg har
lavet om i planerne, så jo jeg vil gerne hjælpe. Det er så dejligt, og du er om nogen et
forbillede for de andre unge ryttere, fordi du også altid rider med smil på læben. Så ja
du fik den også sidste år, men vi har valgt at den også i år skal gå til Camilla Kaas
Til allersidst kommer min dårlige samvittighed frem. For vi har ligesom for vane her i
klub og center at sende en lille erkendtlighed, når nogen i bestyrelsen fylder rundt, og
det har vi glemt her i 2018. Så kære Axel UNJSJYJL for, at jeg glemte din 60 års
fødselsdag. Derfor slutter vi lige af med at sige tillykke med de 60 – godt nok tilbage i
september, men bedre sent end aldrig…..

