
Formandens beretning GF 2019 

 

Først og fremmest vil jeg lige sige tillykke til TRF som i år fylder 5 år 😊  

-vi gik ud af 2018 med 39 medlemmer det er 3 mere end 2017 

  

-Fredag da jeg kom i stalden for at hjælpe med at lukke hestene ind, var der en fantastisk aktivitet 

og super skøn stemning fra nogle skønne og spændte piger, som skulle til Guldager og starte 

stævne, det er så skønt og fedt at se hvor meget pigerne og ikke mindst forældrene hygger og 

glæder sig😊 så bliver man squ glad indvendig og stolt over vores klub.  

 

2018 har været et skønt år, hvor der er sket lidt i vores skønne klub. 

Ved vores sidst GF, valgte Maria-Louise at træde helt ud af vores bestyrelse og klub, der blev valgt 
nyt medlem ind Tina Hansen, som var vores suppleant. 
efter vores konstitueret møde blev posterne således 
Formand UT 
Næstformand: Tina Hansen 
Kasser: Jane Skriver 
Sekretær: Helene Hansen 
Menig medlem: Lene Jæger 
-Vores to suppleanter blev Gitte Falk og Kim Frederiksen. 

 

-Vi har afholdt vores første breddestævne (heste team work) i foråret, sammen med Sig, vores del 

var Orienterings ridt, vi havde skønt vejr, skønne hjælpere og top tunede ekvipager 😊 

Vi vil gerne sige KÆMPE tak til alle vores hjælpere, fedt at i turde kaste jer ud i det, da vi jo alle var 
novicer på dette felt! 
Sigs afdeling af stævnet blev jo desværre aflyst pga. herpesvirussen som florerede i det meste af 
landet. 

Vi har valgt at gentage succesen igen til vores stævne i efteråret, dato kommer senere. 
 
-Der blev afholdt et kanon godt dressur/spring stævne hvor vi havde 39 dressur starter og 32 
spring starter, så fedt, vores stævne kørte for første gang online og dette var noget vi selvfølgelig 
skulle bruge lidt tid på at sætte os ind i! 
Der var lidt administrativt omkring GO som gav lidt ekstra arbejde, men det gjorde vi blev endnu 

bedre til systemet 😉 
Der var pga. af vores stævne typer en raceklasse, for at give plads til lidt højre klasser end 
sværhedsgrad 0, dette valgte vi for at give plads til alle vores ryttere fra TRF, men det gav også 
nogle udefra! 

 

-Da stævnet startede, var det fuld kontrol på dressuren, og selv de unge mennesker kunne hjælpe 
SÅ FEDT!!! Vi havde dog lidt problemer med at få tastet springene løbende, men det skal vi nok få 

styr på til næste stævne 😊 
med så mange starter og stor opbakning, gav det noget at lave hos vores Pølsemuler, som holdt 



folk godt provianteret og lavede sjov konkurrence hvor man skulle gætte vægten på bøtten med 

godbidder😊 godt initiativ!!  

-Helene Kragh og jeg var hos både Sig og Solbakken, for at hjælpe dem godt i gang med det nye 
stævnesystem og oprettelse af stævner på GO, endnu en god ting ved vores gode samarbejde på 

tværs i DFGK😊 

-Vi har i 2018 igen været ude og trække til de forskellige arrangementer, med lige så stor succes 
som det plejer, dog har vi valgt ikke at trække til Alslev byfest da der simpelthen ikke er nok at 
lave, kontra den energi/kræfter der bliver brugt. 
-Disse ture giver 1500pr. dag, på nær Ribe hvor vi selv står for at indkræve penge, så her varigere 
vores indtjening, men dagen blev til mange ture, trods vi alle både 2 og 4-benede var ved at dø af 

hedeslag😊 vi har derfor valgt at finde en pavillon som kan komme med rundt frem over til at 

danne både skygge for solen, men også lidt læ for den værste regn 😊 
-December var vi en dag på torvet, det havde vi slået op på forskellige FB sider, og det gav pote, 

for trods det knap så fine vejr kom der mange😊 
vi var også ude ved NaturKultur Varde og trække, dette hørte jeg også som noget alle hyggede 

omkring😊  

Som noget nyt på den front var vi i Alslev og trække ved (juletræ fældning) det var de meget glad 
for og et rigtig fint samarbejde vi havde, så det gør vi gerne igen, hvis de spørger os.  

-Vi havde nogle af vores skønne børn og forældre afsted i Hindsig til 4H’s dyrskue, dette har jeg 
indtrykket af at alle finder enormt hyggeligt og gerne deltager i igen?! 
Denne dag er blevet vores mini lejr, som er flyttet fra Ribedyrskue dagen, dette mener vi at passer 

bedre til vores ryttere 😊 
  

Flere af vores piger har været i gang med og afsluttet ryttermærker på forskellige niveauer, dette 
er i samarbejde med Putte ude fra Sig, undervisning har været i vores fantastiske klubhus 
-næste omgang starter snart op igen! 
-ligeså har der vinteren over være nogle seje og standhaftige rytter og forældre i Sig og træne til 
pony games, så super skønt vi har et godt og tæt samarbejde med dem det giver så meget afkast 
for alle!!  

-Der er indkøbt et par fine spring, som vi glæder os til at få vist frem, Håber vejret holder så vi 
snart kan få lidt mere frem, da Louise så småt er startet op på undervisningen igen og der er god 

tilslutning til det, super skønt😊 

-Ene undervisning ved Lene Langsig er også lige så stillet startet op igen, også med stort 

opbakning😊 ikke mindre end 7 var med på første dagen! Fedt at der bliver gjort brug af de 
undervisere som kommer og ligger deres energi i at vil hjælpe og uddanne vores medlemmer. 
Helene Kragh står også hver mandag (når vejret tillader) og underviser vores parter, primær de 
yngste, og på disse hold (de gange jeg har været forbi) oplever jeg en masse glade ryttere og igen 
de mest fantastiske forældre som bakker op om deres børn, og ikke mindst en super glad og 

engageret Helene 😊 igen det er noget som virkelig gør mig stolt og giver et drive til at ligge 

arbejdet her i klubben😊 😊  
 

-der er søgt midler til hjælp af påbegyndelse af ridehal, og der blev tildelt 50.000,- der afventes 
tegninger på hallen, men håber inderligt at kunne påbegynde projektet snares muligt?! 
-Vi har ligeså indkøbt lysplader til tagkonstruktion og Rune har skaffet os første etape af plader til 
siderne, fra et nedrivnings projekt i Alslev, så vi var af sted med et virkelig hårdt arbejdende hold, 

kæmpe tak kampen og tak til Rune for at være grill-mester 😊 



Vi har søgt, ved renovationspuljen i Varde kommune, og har fået 16.600kr til renovation af vores 
klubhus. Disse er øremærket til vinduer, som er bestilt, til maling som også er indhentet tilbud på 

og ’bestilt’, til sidst er der penge til en varmepumpe som er købt og installeres (hurtigst muligt) 😊  

-I år kan vi fortælle at klubben har søgt og fået to D stævner, det første dressur/spring er uge 24 
altså d. 1-2 juni, det næste bliver i efteråret uge 36 d.7-8 september her vil der være spring om 
lørdagen og orienteringsløb om søndagen. 
-Alle gårde i DFGK har takket være Tommy (Langagergaardsider i distrikt 9 udvalget) fået tildelt 
muligheden for at søge to D stævner om året, i stedet for at deles om 3, så det giver mulighed for 
at få flere klasser uden at skulle skrive sig ud af det med de så kaldte R stævner?!  
Alle klubber har til hver en tid lov at holde aften stævner, det har vi valgt ikke at gøre os i pt. 

Der skal lige helt styr på tilmelding af disse D stævner om man kan melde til uden at vores 
medlemmer skal købe D-licens (et krav fra DRF)  

 

 

-Jeg vil benyttet min taletid til at fortælle kort om min tanke/vision for den fremtidige plan for TFR. 
Det går ud på at vi som klub skal overtage driften af parts heste og indkøb af nye hvis dette bliver 
et behov, jeg tænker at det giver god mening at alt ligesom bliver samlet under samme ’tag’ jeg 
har selvfølgelig talt med Helene Kragh om dette så hun ikke føler vi ’skubber’ hende ud. 
men det er selvfølgelig noget som skal med i bestyrelsens og arbejdes videre med og vedtages af 
den.  

Jeg håber også på at vi kan få gang i nogle flere af de sjove ting så som pony games hjemme ved os 
selv vi er jo 3 som har været på kursus, dog ikke så garvet som Putte,  
Louise arbejder lidt på at vil åbne op for noget springgymnastik, som alle ville kunne være med til 

store som små 😊 

Husk hvis i har noget i ønsker at der skal tages hånd om eller ideer vil vi meget gerne have det med 
til vores møder og drøfte det! 

 

Jeg tænker også at jeg vil påpege at vi skal huske i alt vores hygge at overholde klubbens 
sikkerheds reglement, og passe på hinanden. 
men dette vil vi der komme lidt mere om i dagsorden. 
 

D-Stævner i DFGK 2019 

• Tronsø: 6-7 April 

• Langagergaard: 21 maj kun spring  

• Sig 25-26 maj dressur og spring 

• Fredensberg 1-2 juni dressur og spring 

• Solbakken 8-9 juni dressur og spring 

• Langagergaard 9-10-10 august dressur og spring 

• Sig 24-25 august spring og bredde  

• Fredensberg 7-8 september dressur og bredde 

• Langagergaard 10 september dressur 

• Der kan evt. komme nogle aften stævner i løbet af sæsonen, hold 
øje med de forskellige gårde. 

 



Vil gerne siger kæmpe tak til alle vores medlemmer for at støtte op om vores lille klub, og håber i 

får et fedt år her i 2019 😊 

 

 


