
 Formandsberetning ved a rsmødet den 24. april 2018 

2017 har været et stabilt år for Distrikt Bornholm. Det gælder både når vi ser på stævner, 

medlemsantal og økonomi. 

Årsregnskabet viser et mindre underskud, men bedre end det budgetterede, så ingen problemer i 

det. 

Klubbernes samlede medlemstal for aktive medlemmer faldt fra 2015 til 2016 med 2,1%, men var i 

2017 steget igen med 0,9% i forhold til 2016. Dvs. vi ligger meget stabilt i medlemstal. I 2017 var vi 

samlet 456 aktive medlemmer. 

Vi kunne alle godt tænke os flere medlemmer, men det er tilsyneladende ikke lige til at tiltrække 

flere medlemmer. Det forhold, at ingen klubber herovre har tilknyttet rideskole og måske også 

mangler rigtig dygtige undervisere til nybegynderne og ikke mindste deres forældre, er helt sikkert 

en hæmsko for tilgangen af de små ryttere, som jo senere gerne skulle blive til vore 

konkurrenceryttere. 

 

Stævner 

Stævnesæsonen i 2017 har været meget lig tidligere år, både hvad angår stævneantal og form.  

Vi havde velafviklede distriktsmesterskaber i dressur i MBR, springning i VNKR og 

bornholmsmesterskab i terrænspringning på Slusegård arrangeret af MBR. I efteråret meddelte 

MBR desværre, at de ikke ser sig i stand til at afvikle BM i terrænspring i 2018. Alle er enige om, at 

området om Slusegård er en fantastisk scene for BM i terrænspringning, men det er et stort 

arbejde at lave en terrænbane, når der slet ikke er nogen permanente forhindringer, og alt skal 

opbygges umiddelbart før stævnet. Ingen andre klubber havde mod på at ”overtage” 

terrænmesterskaber, så derfor bliver der desværre ikke noget terrænmesterskab i 2018. 

 

Nogle stævner har været flot besøgt, mens andre har haft for få deltagere i forhold det arbejde, 

der ligger i at arrangere stævner. På den baggrund forsøger klubberne i 2018 sig med nogle 

kombistævner, dvs. C-stævne med dressur og spring i samme weekend. 

Kalenderen har i 2017 været fyldt godt op, da der er beriderundervisning et stort antal weekender. 

Dette er glædeligt, for undervisningen gavner helt sikkert den bornholmske ridesport. 

 

I 2017 har vi haft en del ryttere, der har deltaget i ind- og udland i både dressur, springning og 

military. Der har i alle discipliner være opnået flotte resultater, men igen i 2017 var det inden for 

ponymilitary, der blev opnået de bedste resultater. Vi kan se, at nogle af vore unge ponyryttere er 

blandt de bedste i landet. 

Luna Richter og Astrid Skovgaard var med på det danske landshold til NM i ponymilitary, hvor 

holdet vandt guld og individuelt vandt Luna bronze. 

Ved DRF-mesterskaber i ponymilitary vandt Freya Engmann bronze i kat. II og Siw Kaas vandt guld i 

kat. III. 

Der er ingen tvivl om, at uden Anne-Maries og Kennets mangeårige, og i de seneste år også Mais, 

store arbejde for militarysporten, havde militarysporten på Bornholm ikke været der, hvor den er i 

dag.  



DRF og kurser 

På DRFs repræsentantskabsmøde i april 2017 blev den nye kontingentstruktur endeligt vedtaget. 

Det betyder, at klubberne fremover skal betale mindre i kontingent til DRF. En del af DRFs 

manglende kontingentindtægt hentes hjem igen ved, at DRF nu opkræver et gebyr 10 kr. pr. 

stævnestart.  

DRF har i 2017 desuden besluttet, at der fra 1. januar 2018 skal indløses D-stævnelicens på 250 kr. 

for at starte D-stævner. Prisen på D-stævnelicensen har været meget diskuteret, men den forbliver 

indtil videre på 250 kr. 

 

Hvert efterår har vi plejet at afholde ”Rytter – klar, parat, start” og Ryttermærke 3 og 4, men da 

DRF sidste sommer meddelte, at rytterne fra 1. juli 2017 kunne erhverve rytterlicens uden først at 

have taget disse kurser, valgte vi ikke at oprette disse kurser.  

Undervisningsmaterialet var forældet og i stedet for at opdatere det oprindelige materiale 

ønskede Rideforbundet at modernisere kurserne og lave dem som onlinekurser. Disse kurser er 

endnu ikke klar og i den mellemliggende tid, er der altså intet krav om kurser for at få licens. 

 

Vi har i 2017 snakket om at arrangere kursus for klubundervisere med fokus på holdundervisning. 

Det er midlertidigt sat på pause, idet Rideforbundet er på vej med noget gratis 

undervisningsmateriale, som kan benyttes til dette kursus og det ønsker vi at vente på. 

 

Officials 

Vi har flere officials under uddannelse. Det skrider stille og roligt fremad, men det tager tid. 

Tidligere kunne man ret hurtigt blive autoriseret som official, men alle har ønsket bedre 

uddannede officials og det har DRF indrettet uddannelserne efter, så nu tager det typisk 3-4 år at 

blive C-official. Vil man være B- og A-official tager det væsentlig flere år.  

Vi har desuden personer, som er gerne vil være official, men endnu ikke er starter på 

uddannelsen. De starter så snart, der bliver oprettet relevant kursus for dem. Men nogle kurser 

oprettes dog ikke særlig ofte, så der kan godt være noget ventetid.  

 

Sammenhold  
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose alle klubber for jeres vilje og evne til at samarbejde og 
hjælpe hinanden. Når vi holder stævneplanlægningsmøder, bestyrelsesmøder eller andet, så 
tænke I ikke kun på egne fordele, men også på, hvad der er godt for ridesporten på Bornholm som 
helhed. I hjælper gerne hinanden med stævner, giver hinanden gode råd og åbner jeres haller for 
alle ifm. beriderundervisning. 
I ser ikke hinanden som konkurrenter, men snarere som kollegaer. 
Det gode samarbejde klubberne imellem kommer helt sikkert rytterne til gode. 
 

 
Tak til distriktsbestyrelsen, klubberne og officials for behageligt samarbejde og tak for det store 
frivillige arbejde I yder for ridesporten.  
 
Ole Kofoed-Dam  
Formand  
Distrikt Bornholm 


