Formandsberetning ved arsmødet den 27. marts 2017
2016 har været aktivt og godt år for Distrikt Bornholm. Godt nok er der underskud i regnskabet,
men det havde vi budgetteret med, da vi havde forudset, at der ville komme en del udgifter til
officialsuddannelse.
Derudover har militaryudvalget brugt lidt ekstra til materialer i 2016, blandt andet ifm. DRFmesterskaberne på Nørregård. Militaryudvalget har tidligere år sparet op, så der var øremærkede
midler til dette forbrug.
Distriktet har en god egenkapital og god likviditet, så der er intet problem i årets underskud.
Medlemstallene for 2016 er endnu ikke offentliggjort, men efter hvad jeg har lyttet mig til i
klubberne, så ligger medlemstallet rimelig stabilt.
Stævner
Når man har kigget i vores stævnekalender, så har man kunnet se, at den har været godt fyldt ud.
Der var i alt planlagt 31 stævner plus alle klubmesterskaberne.
Dertil kommer, at der aldrig før har været arrangeret så meget beriderundervisning på Borholm
som i 2016, så det har været uundgåeligt, at der er sket sammenfald mellem stævner og
beriderundervisning. Der er simpelthen ikke weekender nok, til alt det vi gerne vil. Men på den
anden side, så er det jo tegn på, at der i den grad er gang i ridesporten herovre.
Stævnedeltagelse
Først og fremmest er der DRF-mesterskaberne i military for ponyer, som blev afholdt på
Nørregård. Vindere for kat. I blev Astrid Skovgaard for kat. II vandt Luna Richter og for kat. III vandt
Siv Kaas. Alle 3 DRF ponymesterskaber gik altså til bornholmere og der var derudover flere
placeringer til bornholmske ponyryttere. Flot klaret af vore ponyryttere.
Bornholm var også flot repræsenteret ved NM i ponymilitary i Oslo, hvor flok ponyryttere deltog.
Astrid Skovgaard og Camilla Kofoed-Dam var med på det danske landshold og var med til at vinde
Nordisk sølv.
Vi kan også andet end military og det har flere af vore ryttere vist, når de har været ovre og starte i
dressur og springning og jævnligt taget rosetter med til Bornholm.
Det viser, at de bedste af vore ryttere sagtens kan være med på den anden side af vandet.
Officials
Et par TD-ere er stoppet i løbet af 2016 således, at vi nu kun har 3 TD-ere til vore dressur- og
springstævner. Det går OK her og nu, men da uddannelse af nye TD-ere tager tid, er vi på udkig
efter person(er), der kunne tænke sig at blive TD-er.
Marianne Ipsen er blevet færdiguddannet som military TD.

Vi har pænt med dressurdommere, men blandt vore dommere, er der en der falder for
aldersgrænsen om nogle år, så også her skal vi til at se os om efter nye emner.
Vi har pt. tilstrækkeligt med springdommere og vi har en, der er i gang med uddannelse, så det er
OK.
I løbet af 2016 har der været frafald hos vore banedesignere, så de to C-banedesignere vi har
tilbage, har nok at se til. Heldigvis har vi gang i uddannelsen en ny banedesigner, men der går
måske et par år før vedkommende er C-banedesigner.
Stævneansvarlige
Mie hjort valgte i sommeren 2016 at stoppe som distriktets stævneansvarlige efter at have
varetaget denne store post i mange år. Efter en periode med en midlertidig løsning fik vi i
december 2 nye stævneansvarlige. Opgaven er nu således fordelt, at Dorthe Mogensen tager sig af
dressurstævnerne og Hanne Funch tager sig af springstævnerne.
Kurser
I efteråret afviklede distriktet Ryttermærke 3 kursus med 9 beståede deltagere og Ryttermærke 4
med 7 beståede deltagere. Hanne Funch var underviser og Tine Ipsen var dommer ved prøverne.
I december 16 blev der afholdt Rytter – klar, parat, start-kursus med 12 deltagere.
Sammenhold
Vi har et godt sammenhold og samarbejde klubberne imellem. Det er noget der bliver bemærket i
det øvrige land. Derfor var temaet ”Samarbejde imellem klubber” på dagsordenen på
distriktsformandsmødet, som blev afholdt her på Bornholm i marts i år. Formændene fra de
borholmske klubber var inviteret med til mødet for at kommer deres bud på, hvordan man skaber
et godt sammenhold.
Det gode sammenarbejde vi har klubberne imellem, skal vi værne om, da det jo i sidste ende
kommer alle til gode, ikke mindst rytterne.
Afslutning
Tak til pressen, som, efter min mening, haft mere fokus på ridesporten i 2016 end tidligere.
Tak til distriktsbestyrelsen, klubberne og officials for behageligt samarbejde og tak for store
frivillige arbejde I yder for ridesporten.
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