
Formandsberetning ved mødet den 19. april 2016 

2015 har været et godt og stabilt år for ridesporten på Bornholm. Medlemstallet for aktive 

medlemmer i Distrikt 6 var ultimo 2014 på 463 medlemmer, det faldt med et enkelt medlem i 

løbet af 2015 således, at der ultimo 2015 var 462 aktie medlemmer. Tilgang af medlemmer havde 

været godt, men på den anden side, så synes jeg at det er fint, at vi, på trods af et faldende 

befolkningstal på Bornholm, kan fastholde medlemstallet. 

 

Stævner 

Vi havde en aktiv stævnesæson med et stævneantal svarende til tidligere år. Langt de fleste 

stævner havde en tilslutning på et niveau med det, vi kan forvente herovre, dog havde enkelte 

manglende tilslutning. 

 

Der blev midt i juni konstateret kværke her på øen. Distriktsbestyrelsen holdt et hastemøde 

sammen med dyrlæge Flemming Koefoed, hvor det blev besluttet, hvordan vi skulle forholde os. 

Kværken betød, at et militarystævne blev udsat og et dressurstævne i NBKR blev aflyst. Derudover 

valgte Charlotte Berg at aflyse Hestens Dags, da hun var bange for, at for mange ville holde sig 

væk. 

De bornholmske hesteejere udviste ansvarlighed og spredningen af kværken blev begrænset til at 

omfatte en stald og en fold. Det var heldigt sluppet. 

 

Vi har i 2015 afviklet Cups i dressur, springning og military. Restaurant Margeritten havde 

sponsoreret dressur- og springcup og Sydbank havde sponsoreret militarycuppen. Rytterne sætter 

pris på disse cups, så der er gældeligt, at de kører videre i 2016.  

Stor tak til Restaurant Margeritten og Sydbank.  

 

Vi har i løbet af 2015 haft et stigende antal ryttere til start ved større stævner ovre. Længe har vi 

stort set kun haft militaryryttere, der har starter C- og B-stævner ovre, men nu har vi også fået 

både pony- og hesteryttere, der starter B-stævner i springning ovre og de har klarer sig rigtig godt. 

Af frygt for glemme nogen, vil jeg ikke begynde at nævne resulter, men vil dog alligevel nævne et 

par…. – Astrid Skovgaard vandt med Skolekrogens Fanta guld ved DRF-mesterskabet i military for 

kat. 2 ponyer og Mai Kaas vandt med Party Hesteklewa bronze ved Nordisk mesterskab i military 

for junior-/ungryttere. Bornholm har igen vist, at vi har gode militaryryttere. 

 

Og samtidig med at der har været mange stævner, så er der beriderundervisning som aldrig før. 

Jeg er imponeret over, at der er ryttere til så mange forskellige beridere, som der kommer herover 

for tiden, men det er jo godt for sporten, for det må alt andet lige, give dygtigere ryttere. 

Mange stævner og meget beriderundervisning har givet lidt problemer med sammenfald, men det 

er heldig vis sjældent, idet arrangørerne er flinke til at tage hensyn til hinanden. 

 



Juntaen. 

Distriktets militaryudvalg, i daglig tale ”Juntaen”, har været særdeles aktive i 2015. Der er 

arrangeret teoriaftener, indendørstræning, terræntræning på forskellige bane og der udover også 

militarystævner.  

Der er ingen tvivl om, at alle disse arrangementer er med til at fastholde og endda tiltrække nye 

militaryryttere og samtidig er med til, at gøre vore militaryryttere så gode, at de kan hente 

rosetter hjem, når de er ovre og starte. 

 

Officials 

En af distriktets opgaver er, at motivere egnede personer til at uddanne sig som official i Dansk 

Ride Forbund.  Det prøver vi at efterleve så godt vi kan, så vi så vidt muligt kan være 

selvforsynende med officials. 

Efter at vi i et par år har manglet ryttermærkedommer, har vi i 2015 fået Tine Ipsen tilbage som 

dommer, så nu slipper vi for, at skulle have dommer ovre fra. 

Susan Rasmussen er i gang med at uddanne sig til D-banedesigner. Hun har i nogen tid fulgt 

Kennet til springstævnerne og tager på kursus i juni. Herefter er Susan D-banedesigner. 

Susan kan, efter at have taget flere kurser og fået 1-2 års erfaring, gå til eksamen til C-

banedesigner, som er en officialkategori, hvor vi har behov for tilgang. 

Marianne Bech Ipsen er i gang med at uddanne sig til military TDer. For at afholde terræn- og 

militaryklasser over 90 cm er det et krav, at der er en military TD til stede, så det er glædelig, at 

Marianne tager denne opgave på sig. 

 

Kurser i distriktet 

Der blev i oktober-november afholdt kurser i ryttermærke 3 og 4. 23 ryttere tog ryttermærke 3 og 

22 tog ryttermærke 4. 

I november blev der afholdt ”Rytter- Klar, parat, start”–kursus med 14 deltagere. 

Der har været et møde for vore TDere med TD-ansvarlige fra DRF og der har været møde for 

bestyrelsesmedlemmerne i klubberne med Anja Heinsen, som er chefkonsulent i DRF med 

klubdrift som speciale. 

 

Økonomi 

Distriktets økonomi ser meget fornuftigt ud med er et overskud på knap 14.000 kr. 

Vi forventer en del flere udgifter til officialsuddannelse i 2016 og det er bl.a. medvirkende til, at 

der i 2016 er budgetteret med et underskud på ca 8.000 kr. Egenkapitalen og likviditeten er god, 

så jeg ser ikke noget problem i, at vi i 2016 muligvis ender med et underskud. 

  

Til slut vil jeg gerne takke distriktsbestyrelsen, klubberne og vore officials for godt samarbejde og tak 
for det store arbejde I yder for rytterne og sporten.  
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