Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2017
Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2017 til 16. februar 2018.

Bestyrelsens beretning vil tegne et billede af Glostrup Rideklub som forening, og fremhæve de
mange aktiviteter vi får planlagt, arrangeret og afholdt både sportsligt, uddannende og socialt. Alt
dette kan kun lade sig gøre, med hjælp og involvering fra medlemmerne, vi har mange frivillige
som yder et stort stykke arbejde for vores rideklub, og det er drivkraften for en sund forening.
I 2017 havde vi i alt 255 medlemmer, vores fordeling er, at vi havde 140 under 25 år, 115 over 25
år, heraf 31 passive, hvor 5 er æresmedlemmer. Fordelingen er som det plejer, dette er en
pige/kvindesport 238 piger/kvinder og 17 drenge/mænd. Vores medlems- og opkrævningssystem
fungerer godt, Lone (Conrad) og Helle Fischer har godt hånd i hanke med det, selvom det ikke altid
er den nemmeste opgave. Informationer fra klubben til medlemmerne bliver sendt ud via vores
medlemssystem. Så sørg for at opdatere dine oplysninger, hvis du f.eks. skifter mailadresse.

Sikkerhed:
Glostrup rideklub vil og er fortsat fortaler for, at vi har god og sikker omgang med vores heste. Vi
tilbyder derfor i klubben ryttermærkeundervisning. Cecillia har i år afholdt 1 kursus i ryttermærke
3 og et i ryttermærke 4, samt efterfølgende prøver. Undervisningen går bl.a. ud på at få en
fornuftig og sikker omgang med heste. Bestyrelsen opfordrer alle til, at man læser vores generelle
sikkerhedsregler, som findes på hjemmesiden.
Det var så i 2017 at vi måtte give afkald på foldene langs Sortevej, vi kunne bruge nogen af dem i
starten af året, men kommunen har nu solgt grundene. I stedet fik rideskolen og Bjarne forhandlet
en aftale med skoven, om at få lov at leje hele stykket ved Hvissingestenen. Det er blevet til 4
flotte folde. Husk fortsat at tænke jer om, når i lukker heste på fold. Det er ofte der, der kan ske
farlige situationer. Igen læs gerne sikkerhedsreglerne på hjemmesiden.

Sportslige resultater og aktiviteter:
Vi har igen i år været meget aktiv som rideklub, vi har med vores ryttere være repræsenteret i
mange mesterskaber, jeg vil lige nævne hvor vi bl.a. havde ryttere med: Sjællandsmesterskabet i
paradressur, Sjællandsmesterskabet i spring indv. for hest, Brogaarden Cup i spring,
Distriktsmesterskaber i indv. spring og dressur, det komb. Distriktsmesterskab samt

diskriktsmesterksabet i paradressur. VM (Vestegnsmesterskabet) i indv. og hold både spring og
dressur, hest som pony.
Resultaterne blev en 2. plads i Sjællandsmesterskabet i spring for hest indv., nr. 1 i Brogaarden
Cup i spring, 3. plads i Sjællandsmesterskabet i paradressur, 2. plads i distriktmesterskabet i
paradressur, 3. pl. i distriktsmesterskabet i spring indv. Til Vestegnsmesterskaberne blev det til to
1. pladser i spring indv. for hest og pony, og en 3. plads i hold spring. I VM-dressur blev det til en 2.
pl i hold dressur samt en 4. og 5. i dressur indv. hest og 3. pl. i dressur indv. pony.
Glostrup Rideklub er repræsenteret ved mange andre stævner rundt om på Sjælland. Vi har vores
championats lister, og den viser med tydelighed, at vi er aktive ryttere på konkurrencebanen.
Til medlemmer af Glostrup Rideklub som tager ud til andre klubber for at starte stævne, yder GLK
fortsat 5 gange transporttilskud.

På hjemmebanen har vi afholdt 14 ridestævner. Der er vores 3 Distriktsstævner. 11 stævner på
klubplan, både interne ministævner og udvidet klubstævner. Der har igen i år været mange
tilmeldte til vores stævner, og vi får altid stor ros fra dommere, ryttere og Tekniske delegerede.
Vores udvalg er meget rutinerede i afholdelse af stævnerne, det er frivilligt arbejde, så det er
super flot, at vi fremstår så professionelle. Det er et stort prisværdigt arbejde vores udvalg og alle
frivillige yder ved stævnerne. Uden den hjælp ville vi ikke kunne afholde vores stævner med så
store succes, som vi har ry for. Alle stævnerne giver os en uundværlig indtægt, uden den ville
klubben have det økonomisk svært.
Glostrup Rideklub har mange udvalg. Hver udvalg er grundfundamentet til vores forskellige
sportslige, uddannende og sociale arrangementer. Hver udvalg har en gruppe medlemmer som
tilrettelægger, planlægger og er tovholdere ved vores arrangementer. GLK`s udvalg møder op til
bestyrelsesmøderne, og er en del at samtlige møder, hvor kommende arrangementer bliver
præsenteret, og afholdte arrangementer evalueret. Husk at give de ekstra aktive, som er med i
udvalgene, et stort skulderklap. Du kan altid få indflydelse på klubbens arrangementer, du skal
blot kontakte et af udvalgene eller aktivt gå ind og blive en del af udvalgene.

Her en lille præsentation af vores udvalg.
Spring og dressurudvalg er de arrangerende kræfter bag alle vores dressur og springstævner. De
tilrettelægger alt i den forbindelse fra propositioner, hjælperlister, bookning af dommere og
banebyggere, musik, parkeringsvagter, kørsel af baner og bemanding af sekretariatet. De får

stævedagene til at hænge sammen, et stort arbejde. Disse to udvalg arrangerer også undervisning
med forskellige eksterne underviser og bomtræning.
Mini (lære-lege) -udvalget arrangerer vores mini dressur- og springstævner. Hvor helt unge og
urutinerede ryttere får stor hjælp til at ride et dressurprogram eller springe en bane. Der lægges i
dette udvalg også stor vægt på sikkerhed. Udvalget arrangerer også 2 miniskovturer, hvor de
urutinerede ryttere med hjælp kan nyde skoven på hesteryg. Det er jo her det hele starter, en af
indgangsportene til vores rideklub.
Caffeudvalget eller velfærdsudvalget står der til alle arrangementer, de sørger indkøb og salg af
mad og drikke. Vores teams fungerer godt, så opgaverne ikke hænger på enkelte personer. De
forskellige teams fordeler stævnerne, så det bliver knap så hård og slidsomt. Velfærdsudvalget vil
meget gerne have flere medlemmer, et nyt team mere ville være ønskværdigt. Det er et udvalg
som kræver mange hjælpere, så mangler du en hjælpertjans/arbejdsdag, så er der altid plads i
caffe.
Ud over alle arrangementerne, har vi også nogle automater som bliver passet af frivillige, så der er
varm kakao, sodavand og lidt slik til ryttere, forældre og søskende.
Juniorudvalget har afholdt showstævne, et dejligt og sjovt stævne. Det er altid en dejlig dag, med
god stemning, skabt af juniorudvalget, unge ryttere og ikke mindst med en god tovholder i Camilla.
Juniorudvalget har også afholdt 2 juniorhyggedage, hvor der hygges, snakkes og laves noget i
fællesskab. Dette er med til at styrke sammenholdet og fællesskabet i klubben. Juniorudvalget og
lære-legeudvalget samarbejder også ved afholdelse af Julearrangementet, som igen i år var stor
succes.
Volti træner voltigering nu tirsdag aften. Volti er nu en del af Breddeudvalgt. Klubben har nydt
opvisninger ved showstævnet og julearrangementet. Bestyrelsen håber og bakker op om, at GLK
fortsat har voltigering som tilbud. Breddeudvalget har arrangeret miljøtræning, hvor hestene
bliver udsat for lidt af hver.
Vores sponsorudvalg med Torben og jeg i spidsen, har igen i år skaffet flotte sponsorater og
sponsorgaver. Det er uundværligt, for med disse sponsorater kan vi give flotte præmier til vores
stævner. Klubben har nogle gode sponsorer, som giver et godt tilskud til doteringerne, og derfor
har vi et godt overskud ved afholdelse af vores C-stævner.

Vores festudvalg har ikke været så aktive i år. Der er blevet arrangeret en oktoberfest med stor
tilslutning, en hyggelig aften for ryttere, kærester, forældre og søskende.

Bestyrelsen er stolt af alle klubbens udvalg, som yder et stort og vigtigt arbejde for at fremme
vores sport og fællesskabet.

Men vores arrangementer stopper ikke her.
Andespillet er et fast julearrangement, med flotte præmier og med rekordstor tilslutning i år.
Klubben har også afholdt arbejdsdage. Al vores materiel skal løbende vedligeholdes, banerne skal
gøres klar til udendørssæsonen. Oprydning og rengøring er også en del af arbejdsdagene.
Klubben forventer at hver hesteejer giver mindst 2 arbejdsdage på året, herudover møder også
mange at skolerytterne op. Det er en fælles sag at vi hjælpes ad, vi har jo alle interesse i, at vores
materiel, baner og omgivelser er i orden og brugbare.
Vi har en forsikring gennem DIF, hvor alle er dækket af en kollektiv ansvar- og
arbejdsgiverforsikring, hvis en skulle komme til skade under en arbejdsdag.

Striglernes magasin udkommer 4 gange årligt, til stor fornøjelse for alle. Skribenterne laver et flot
arbejde, og alle glæder sig til at læse næste nummer. Men husk vi skaber selv bladet og de
forskellige indlæg. Så har du en god historie, oplevelse eller episode, så tøv ikke med at sende den
til Anne-Bente.

Jette passer fortsat vores hjemmeside. Mailboksen er overgået til vores gode medlemssystem, og
her sender vi nyhedsbreve ud til alle, som er med på listen. Vi påtænker at lave en ny hjemmeside,
og klubben har også en Facebookside, hvor der bliver lavet reklame for vores kommende
arrangementer.

Samarbejde:
Glostrup Rideklub har et super godt samarbejde med Parcelgårdens Rideskole og Hestepension.
Joen og Camilla støtter op om alle klubbens arrangementer, og er altid meget behjælpelige.
Rideskolen viser stor interesse i alt hvad klubben afholder, Torben og Anne-Bente får talt med nye
ryttere i rideskolen om klubbens arrangementer, og er på den måde med til at skaffe nye
medlemmer. Denne opbakning er meget prisværdig.

Jeg vil også her rose mine tætteste samarbejdspartnere, Glostrup Rideklubs bestyrelse, jeg er
meget glad for samarbejdet, opbakningen og ikke mindst jeres engagement. Jeg sætter stor pris på
det arbejde i lægger i klubben, det gør det nemmere at være formand.

Jeg vil også her takke vores sponsorer. Igen i år er der blevet givet flotte sponsorater, som giver et
godt økonomisk tilskud til vores Distriktsstævner. Samme sponsorere og andre gør det også muligt
at trykke vores medlemsblad. Så STOR TAK, det betyder mere end i tror.

GLK får tilskud af kommunen til husleje, el, rengøring og afgifter. Vores udendørsbaner og folde
lejer vi af Skovvæsenet. I år fik vi et læs grus og stabil til vedligeholdelse af skovstierne omkring
rideskolen.

I 2017 fik vi igen et tilskud fra materialekontoen, en konto kommunen stiller til rådighed, og som
administreres af GSI (Glostrup Samvirkede idrætsforeninger). I år indkøbte vi et bølgespring, 3 og
3,5 m. bomme, 1 sæt vinger, 2 låger og 3 stk. fyld på fod. Jeg deltager i de månedlige møder, og får
i den forbindelse et indblik i andre foreningers muligheder og daglige udfordringer.

Distrikt 1 er vores nærmeste kontakt til Ride forbundet, jeg møder så vidt muligt op til møderne,
ellers stiller vi gerne en anden repræsentant fra bestyrelsen. Vi har som andre år deltaget i Ride
Forbundets repræsentantskabsmøde.

I klubben benytter vi flittigt DRF`s stævnesystem, som i 2017 gav mange udfordringer. Så store
udfordringer, at Rideforbundet nedlagde det, og overgik til det velfungerende svenske
stævnesystem. Charlotte er vores dygtige stævnekoordinator, som sørger for at oprette vores
stævner på DRF GO, indlæse dem i stævnesystemet, og lave startlister til alle vores stævner, et
stort og prisværdigt arbejde. Rideforbundet indførte også her ved årsskiftet en stævnelicens for
alle ryttere.

Som det fremgår af denne beretning, så er Glostrup Rideklub en velfungerende forening. Vi
samarbejder med mange parter, vi medinddrager vores medlemmer, vi yder et stort frivilligt
arbejde for at fremme vores sport og fællesskabet, vi oplyser og underviser og sidst men ikke
mindst så mødes vi om en fælles interesse i vores fritid.

Jeg vil afslutte Bestyrelsens beretning med at rose alle dem, som giver lidt af deres tid til frivilligt
arbejde i vores forening, det er en stor motivation for mig som formand. Det er derfor også med
stor stolthed, at klubbens kasser netop har modtaget Glostrup Kommunes idrætsleder pris. De
frivillige kræfter vi har i vores klub er det, som holder Glostrup Rideklub i gang, og er det som giver
os alle disse dejlige timer her.

På bestyrelsens vegne

Formand Helle Skjøt

