
Formandens beretning til a rsmødet den 26. marts 2015 

 

Ved sidste årsmøde valgte Lis Poulsen at trække sig som formand efter mange års arbejde i 

distriktsbestyrelsen. Jeg blev Lis´ efterfølger og fremlægger i dag min første årsberetning. 

 

Ponymåling 

2014 blev også året, hvor vi måtte sige farvel til vore 2 gode ponymålere, Bente Finne og Lasse 

Jørgensen. DRF besluttede i august måned sidste år, at ponymålerstrukturen skulle ændres 

væsentligt, hvilket betød, at alle daværende ponymålere i hele landet blev ”fyret” pr. 1. december 

og 8 nye ponymålere blev ansat direkte under administrationen. Hvad det vil få af betydning for 

ponymålingerne på Bornholm må tiden vise.  

Jeg vil godt benytte lejligheden til, at takke Bente og Lasse for den indsats de har ydet ifm. 

ponymålingerne. De var altid flinke til at afholde målinger så snart, der var behov for det.  

 

Stævner 

En af distriktets ansvarsområder er fordeling af stævner.   

Der blev afholdt stævneplanlægningsmøde i januar sidste år, hvor stævnerne for i stævneåret 

2014/15 blev fordelt. Det blev til i alt 34 stævner af forskellig art. Samtidig med, at der var mange 

stævner, så var der også mange weekender med beriderundervisning. Den store aktivitet fremgik 

også tydeligt af vores arrangementskalender, hvor man kunne se, at der skete noget næsten hver 

weekend og i mange weekender var der både stævne og beriderundervisning.  

Vi er nok nået til et aktivitetsniveau, som nærmer sig det maksimale af, hvad ryttergrundlaget kan 

bære. 

 

En del bornholmske ryttere har været ovre og starte i løbet af 2014. Mange har opnået gode 

resultater. 

De bedste resultater blev opnået ved DRFs mesterskaber i military, hvor Mai Kaas på Party 

Hesteklewa vandt guld for junior/ungryttere, og Mathilde Louise Møller på Hyldeholt's Butterfly 

vandt guld for kat. III-ponyer. Flot klaret af et par af vore unge talenter.  

Tillykke til Mai og Mathilde. 

 

Igen i 2014 var ridesporten repræsenteret ved Hestens Dag i Almindingen. Der blev afviklet nogle 

breddeklasser, højdespringning og 2 discipliner af en militarykonkurrence, nemlig dressuren og 

ridebanespringningen. Der var mange tilskuere, hvilket betød god reklame for sporten og 

klubberne, og derfor deltager vi i Hestens Dag igen i år. 

 

Kurser 

Et andet af distriktets ansvarsområder er kurser 

Der blev afholdt Klar-Parat-Start i februar 2014 med 20 deltagere. 

I november havde vi kursus i ryttermærke 3 og 4 med Hanne Funch som underviser. 11 deltagere 

bestod prøverne. 



 

Officialsuddannelse 

Mette Sørensen kom i efteråret med et ønske om at uddanne sig til dressurdommer. Mette har 

været på Introduktionskursus for dressurdommere her i foråret og er nu D1-dommer. 

Ryttermærkedommer mangler vi stadig, men der arbejdes på sagen. 

Vi mangler også militaryofficials. Kennet leder, men har desværre endnu ikke fundet nogen, der vil 

gå i gang med at uddanne sig. 

 

Økonomi 

Økonomien har Karen-Lisbeth redegjort for. Et overskud på ca. 5000 kr. er OK. Likviditeten er i 

orden. 

 

Da jeg sidste år tiltrådte som formand, havde jeg et ønske om, at få liv i det gamle militaryudvalg, i 

daglig tale kaldet ”juntaen”. Kennet og hans meget få hjælpere var kørt lidt trætte, hvilket var 

forståeligt, så der var helt klart nødvendigt med nye kræfter, hvis vi fortsat skulle være stærke i 

militarysporten. 

Cathie West kom ind som formand for juntaen og der kom derudover nogle nye medlemmer til.  

Vi har nu en meget aktiv junta, der hver måned, også i vinterhalvåret, har arrangeret kursus, 

træning, teoriundervisning eller andet. Jeg har bemærket, at der har været venteliste til nogle af 

arrangementerne, så opbakningen fra rytterne har været orden. Det bliver spændende at se, om 

vintertræningen giver tilgang til de kommende militarystævner. 

 

Afslutning  

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. 

 

Ole Kofoed-Dam 
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