
Formandsberetning ved a rsmødet den 19. april 2022 

Corona-pandemien har de sidste 2 år betydet voldsomme ændringer i alles 

hverdag og har medført forsamlingsforbud, aflyste stævner, aflyste kurser, 

aflyst undervisning og meget mere. 

Corona-pandemien har for nogle idrætsgrene, især indendørs, betydet tab af 

medlemmer.  

Ridesporten ser dog ud til at være kommet rimelig godt igennem pandemien 

og ser vi på tallene for Bornholm, så har der været en medlemsfremgang fra 

ultimo 2019 til ultimo 2021 på hele 16,8 %, så vi nu samlet har 515 aktive 

medlemmer i de bornholmske rideklubber. 

Ser man på pandemiens indvirkning på klubbernes økonomi, så har 

rideklubber med egne heste og elevskole været hårdt ramt. Men her på 

Bornholm, hvor ingen klubber har heste og elevskole, så er min fornemmelse, 

at alle klubber økonomisk set, er kommet rimeligt igennem corona-

nedlukningerne. Nedlukningerne er nu overstået og kommende vintersæson 

bliver forhåbentlig nær det normale. 

 

 

En af distriktets opgaver er at motivere egnede personer til at uddanne sig 

som official i Dansk Ride Forbund. Det prøver vi at gøre i et omfang, så vi på 

Bornholm har de officials, vi har behov for. Når nogle officials stopper, så skal 

der nye til. Og uddannelse til official tager tid, ofte 3-4 år, så vi skal gerne 

være lidt på forkant, hvis der er muligt. 

Pt. har vi gang i uddannelse af 2 nye TD-ere, 2 nye dressurdommere, 1 ny 

springdommer og vi skal også meget gerne have 1 ny springstildommer afsted 

på kursus. 

 

Der har i flere år været ønske om kurser for vore klubundervisere. Vi fik lavet 

aftale med berider, Lars Terkildsen tilbage i 2020, men kurset blev udsat pga. 

Corona. I efteråret 2021 fik vi endelig gennemført et introkursus for 

klubundervisere med 15 deltagere. Der har efterfølgende i 2022 været 2 

kurser mere med Lars. 

 

 

I nogen tid havde indtrykket været, at en del rytter, der normalt startede C-

klasser, af en eller anden grund ikke kom til start ved vore stævner. Derfor 

bad vi i efteråret rytterne om at komme med input til, hvordan klubberne 

kunne gøre stævnerne mere attraktive, så vi kunne få flere starter. 

Der kom mange forskellige forslag, men et gennemgående emne var cups. Vi 

har i nogle år ikke haft cups, - ønsket har været der, men der har ikke været 

nogen, der har haft energi og overskud til at skaffe sponsorer. Men rytternes 

tydelige udmelding i efteråret medførte, at nogle personer tog sig tid til at 



finde sponsorer. Med glæde kunne vi derfor sidst på året præsentere en 

dressurcup med B´s Fiskeværksted som sponsor og en springcup med 

Svaneke Nexø Busimport som sponsor, hvor resultater ved C-stævner i hele 

2022 tæller med. 

Vi må håbe, at disse cups kan trække flere starter til, og skal man dømme ud 

fra de første par C-stævner i 2022, så ser det ud til at gå den rigtige vej. 

 

 

Antallet af ryttere der tager færge for at komme til stævne udenfor Bornholm 

stiger. Borholmske ryttere starter ved stævner i Sverige, øvrige Danmark og 

der er endda ryttere, der deltager i stævner ude i Europa. Nogle ryttere tager 

til dressurstævner, flere tager til springstævner, men den disciplin, hvor de 

bornholmske ryttere klarer sig forholdsvis bedst, er stadig military.  

Og når vi på Borholm tænker på military, så tænker vi alle naturligt på Kennet 

og Anne Marie og deres mangeårige indsats for militarysporten. En indsats der 

bevirkede, at Kennet blev en meget velfortjent vinder af Bornholms Tidendes 

Lederpris for 2021. Tillykke Kennet. 

 

 

Vi er 5 klubber i Distrikt 6 og vi er omgivet af Østersøen og det betyder, at vi 

er nødt til at finde ud af tingene sammen, for der er ikke andre steder, man 

lige nemt kan flygte til. - Og det synes jeg vi er rigtig gode til.  

Sammenholdet i ridesporten på Bornholm er rigtig godt.  

Klubberne prøver ikke at stjæle medlemmer fra hinanden, men i stedet 

hjælper de hinanden f. eks. med afvikling af stævner, beriderundervisning og 

andet. 

Når en flok ponyryttere f.eks. tager til Christmas Warm Up Show, så er det 

som et samlet folk bornholmere, hvor de hjælper hinanden, også selvom de 

kommer fra forskellige klubber. 

Det unikke sammenhold, som vore klubber og deres medlemmer har, er også 

blevet bemærket af DRF og øvrige distrikter. Det er noget vi skal værne om, 

glæde os over, og gøre hvad vi kan for, at det fortsætter sådan.  

 

 

Til slut vil jeg vil gerne takke distriktsbestyrelsen, klubber og officials for 

behageligt samarbejde og tak for det store arbejde, I yder for ridesporten på 

Bornholm. 

 

Ole Kofoed-Dam 

Formand 

Distrikt 6 


