Beretning 2Al 5
Beretningen for 2A15 er et tilbageblik på et år med mange
aktiviteter i Bramming Rideklub.
Mange har haft lyst til at deltage i vores fællesskab og
benytte vore faciliteter via facilitetkort eller som opstalder
af egen hest.
Der har også været god søgning til vore elevhold.
Det har været «lejligt at se, at det nye tiltag med
ryttermærkeundervisning har været sådan en succes. Det
har virkelig været lærerigt for eleverne at få kombineret den
praktiske undervisning med noget teori.
Mange har deltaget i de akliviteter, som har været iværksat jeg kan bla. nævne fastelavn, ridelujr, arbejdsdug,
halloween og byfestoptog.
Vores forening står på et solidt fundament. En del af
fundamentet består af støtteudvalget. Deres store arbejde
med at drive cafeteriaet ved stævner, og stille med
arbejdskraft til Tika har stor økonomisk betydning for
klubben.
Det er takket været udvalgets store arbejde , at vi ud af
foreningens drift kan foretage investeringer såsom nye
elevheste. Alle de aktiviteter som støtteudvalget star bug,
har også utrolig stor betydning for det sr:ciale sammenhold
både for børn og voksne. Det er også støtteudvalget, som
bespiser den store skare af medlemmer, som dukker op til
vores årlige arbejdsdag.
Også en stor tak til de frivillige, som sørger for, at vores

rytterstue, toiletter og gang bliver giort rent, så det er dejligt
at være her i BRK.

En anden del af fundamentet for vorss klub består af
stævneudvalget. Sidste år afholdt vi 2 store stævner samt
flere klubstævner. De har alle været godt besøgt til trods
for at vejret til efterårsstævnet ikke var venligt stemt"
Alle stævneryffere har haft en god oplevelse af at starte her
hos os, og rnan bliver da lidt stolt, når en dommer til et
møde i distriktet fremhæver at afholde stævner i den ånd, ,
som vi gør her i Bramming" "Det var der mange
rideklubber, som kunne lære noget afl" sagde dommeren.

At afholde især et D-stævner kræver et kæmpe forarbejde.
I)er er meget at holde styr på, med tilmeldinger, praktiske
ting som skal gøres klar, samt bemanding på selve
stævnedagen.

Stævneudvalgethar brug for hjælp til nogle af alle de
opgaver, så når vi nærmer os første weekend i maj, hvor vi
afholder næste D-stævne, så meld jer endelig, når hjælpere
bliver efterspurgt. Det er kun i kraft af, atvi alle giver en
hånd, at vi kan afholde sådan et arrangement.
En del af det solide fundament består ogs å af vore dlrgtige
undervisere. Det er både undervisere via Skovly og vore
egne undervisere.
Vi har store hold af især de yngste ryttere. Netop denne
gruppe er vigtig at holde fokus ph, da det er fremtidens
ryttere, vi kan være med til at forme.
Desuden er vi jo også forpligtet overfor kommunen via

folkeoplysningsloven at have en ovelvægl af medlemmer
under 25 åLr
/

en rideklub er et stort arbejde. Jeg har kigget
arkiverne, for at se hvordan det før er gfebet an.
Tidligere var der 2 bestyrelser her på stedet. En for

At drive

lidt i

ridekiubben og en for drift af centeret og stalden. Dvs. at
der var flere at dele arbejdet ud På.
Os som er involveret i arbejdet med at drive denne
forenin g,har aIle travle gøtemåtl ved siden af. Så vi håber
på forsiåelre, hvis en forespørgsel eller en praktisk opgave
ån gurg imellern ikke bliver effektueret lige med det
sarnme.

Til sidst vil j.g gerne takke de 2 nævnte udvalg og nnine
bestyrelseskollegaer for et rigtigt godt og konstruktivt
samarbejde.
Jeg vil også fremhæve det gode samarbejde med vores
staldpersonale, og ikke mindst alle de gode stunder som
året hut bragt tned jer medlemmer, hvor hvert venligt smil,
hver frisk båmærknirg, hjælp med kosten i stalden eller
hjælp med at trække en hest beriger arbejdet som frivillig i

Bramming Rideklub.
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