
Så er endnu et år gået – også et år der har været præget af corona

Det kan vi blandt andet se på årets indtægter fra stævner, som ikke har været så stort som ønsket.

Vi har fået et materialeudvalg der fungerer fantastisk – og vi har vel alle glædet os over de fantastiske baner
vi bliver mødt af hver eneste dag. Derfor skal der lyde en helt special stor tak til Kim Sørensen og Martin
Hansen der virkelig har formået at skabe et materialeudvalg, som alle klubbens medlemmer nyder godt af!
Men husk det er ikke altid nok at sige tak – nogen gange vil det være dejligt hvis flere byder ind med lidt
hjælp, for jo flere vi er om at yde en indsats – jo sjovere og bedre fungerer det. Tordenskjolds soldater er
sjældent den bedste løsning på lang sigt. Så husk at tilbyde din hjælp

Vi har fået afviklet nogle ok stævner som dog var præget af diverse coronarestriktioner.

Igen gælder det samme – jo flere der byder ind med sin hjælp til stævnerne, jo bedre er det. Det kan nogen
gange måske synes ligegyldigt, men for klubben er det alfa omega at i gider bruge bare 3 timer som hjælper
i en stævneweekend.

Vores klubmesterskab i september var et rigtig godt stævne med en masse startere, og en tak til Emilie for
det fine arbejde du gør her.

Trods corona har vi stadig nogle flotte præstationer her i vnkr. Blandt andet i military hvor 2 vnkr ryttere
sætter sig på hhv. 1. og 3. pladsen i flest ranglistepoint det er:

1. Cilja Folman Westh på Solvangs Morning Surprice
3. Siw Kaas på Hesteklewas Be My Best Smokey

For Cilja kan det nævnes at hun i 2021 også opnåede en flot 2. plads i DM for ponyer i military samt en 2.
plads for NM for hold.

Også Siw Kass har gjort det rigtig godt i årets løb og har i flere år været på landsholdet for ponyer i military.
Siw har nu sagt farvel til ponytiden og startet på sin hestekarriere.

Mange ryttere har i år valgt at tage til det øvrige DK samt til Sverige for at starte stævner. Dejligt at se at de
billigere færgebilletter har gjort det muligt for flere at komme over at prøve de lidt større stævner – og det
er altid festligt at følge jer på FB

Undervisning – der er meget undervisning her i VNKR – båden for vore egne ryttere og så er der den
undervisning der tilbydes til hele øens ryttere. Vi har i årets løb drøftet undervisning og brug af hallen flere
gange. For mig er det logik at jo flere medlemmer vi får – jo flere brugere af hallen. Det gør jo at man kan
komme i hallen for at ride, og så kan der være optaget – eller føles fyldt. Og det er selvfølgelig mega
irriterende – omvendt må man bare sige at det er et fedt tegn for ridesporten. Så et ønske er at man prøver
at udvise forståelse for andre, og jeg føler mig helt overbevist om at der er ingen ryttere der rider for at
genere andre. Men det er klart at vi selvfølgelig hle tiden skal evaluere på mængden af undervisning. Men
igen er det dejligt at rytterne får muligheden for at dygtiggøre sig uanset hvilket niveau eller disciplin de
rider.

I år blev der også endeligt skabt en klubfest igen – en stor succes, jeg husker ikke vi har været så mange før.
Tak til Emilie og hendes team for at få samlet tropperne og lavet en rigtig hyggelig aften.

Som altid skal vi også huske at rette en stor tak til Merete Seerup som har en stor del af æren for at VNKR
har den bedste rytterstue på øen😉



Om lidt har vi valg til bestyrelse og diverse udvalg – jeg håber der er flere der har lyst til at bakke op om at
være frivillig på den ene eller anden måde. Og så er det vigtigt at huske på at alt frivilligt arbejde skal føles
som en fornøjelse – eller er det umuligt at rekruttere friske kræfter til. Så husk at fokusere på det positive –
og husk at vi skal behandle hinanden på en god måde alle sammen.

For mit eget vedkommende så kan jeg se da jeg sad og forberedte dette års beretning at det nu er 8. jeg
som formand laver den. Min tid som aktiv bruger af hallen er slut idet at Freja er flyttet fra øen for at læse.
Det gør at jeg ikke længere har min daglige gang i hallen, og derfor er det også meget naturligt at VNKR
måske skal have en ny formand – som netop har fingeren på pulsen i klubben. Jeg har dog stadig en
interesse for ridesporten, og jeg synes stadig det er hyggeligt at lave stævner. Så til kommende valg, så står
jeg gerne til rådighed hvis man mener at jeg stadig kan bruges til noget her i klubben.

Men det er ikke kun mig der har siddet i mange år, også Susanne Møller har i mange år været en del af
bestyrelsen i vnkr. Susanne stopper i bestyrelsen, men vil stadig gerne være en del af rytterstuen – dog
kræver det også at nogle nye byder ind – hvilket der heldigvis allerede er nogen der har gjort.

Dette bringer mig videre til årets pokaler. For årets senior fair play har vi valgt i år går til Susanne Møller for
det arbejde du har lagt i klubbens bestyrelse igennem rigtig mange år – og får dit store arbejde i rytterstuen
og for din altid positive indgangsvinkel til alt.

For ponyerne har vi valgt en af de lidt ældre ponyryttere der altid er flink til at hjælpe ved stævner og har
altid møder andre med et positivt sind og smil. Derfor går junior pokalen i år til Anine Sørresiig

Tilsidst har vi Elleby Pokalen, som skal gå til den hesterytter der i vnkr’s navn har scoret flest rangliste point i
dressur. Den tilfalder i år Mathilde Møller for sine 160 point
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På stævnefronten er der lagt op til lidt flere stævner i VNKR. Mange ryttere har ytret ønske om at vinter
stævner afholdes i VNKR da vi kan byde på de bedste muligheder for at varme ordentlig op

Det gør så at der er lagt op til VNKR i det kommende år har 4 vinterstævner – nemlig i oktober – november –
januar og februar. Det gør selvfølgelig også at der igen er hårdt brug for at i melder jer os hjælpere. Til
gengæld har vi så ikke stævner i udendørssæsonen – andet end klubmesterskabet som i år ligger i den første
weekend i september.

Centeret har planer om at der skal renoveres tag i hal A og der er et ønske om at der skal laves nye barrierer
i hal A. - mere om det fra Axel senere

Ønske fra klubben at der indkøbes nyt springmateriel – Centeret støtter gerne op om dette

Har man en ide til klub arrangementer – enten for voksne – børn eller begge dele, så er man altid meget
velkommen til at kontakte klubbens bestyrelse.  Det kunne være noget foredrag – ryttermærkeundervisning
– klubfester eller andet

Forhåbentlig kommer der også rigtig gang i juleoptog i det kommende år – uden restriktioner


