
Formandsberetning for året 2022 
 

Endelig et år uden corona-nedlukning…..og et år uden coronapuljer, der kunne søges 
– men det er gået ret godt alligevel. Det vil Karina fortælle mere om når regnskabet 
bliver fremlagt.  

Vi har søgt en masse steder efter hjælp til vores barrierer i ridehallerne – men det 
er desværre ikke lykkedes at få bevilget penge til det formål endnu…  
Vi søger videre, men der kunne godt bruges flere hænder/hoveder i et 
sponsor/ansøgnings-udvalg.  

Året 2022 er gået rigtig godt. Der er stor tilgang til vores elevskole – faktisk er der 
nogle dage venteliste på at få en plads på holdene.  
Privat-stalden er fyldt og det kan også mærkes på aktiviteten. Det er dejligt med liv 
og glade dage – men det stiller også krav til at man tager hensyn til hinanden og 
alle hjælper med at opretholde den gode stemning og sammenholdet.  

I bestyrelsen har vi stor fokus på at der skal være en god stemning i klubben – og 
at der udvises Sportsmans Ship på elle niveauer.  

På de sociale medier forsøger vi, efter bedste evne at holde os orienteret om, hvad 
der sker. Vi har med unge mennesker at gøre – og det er vigtigt at der holdes en 
god tone – ligesom omtalen af klubben og de heste/ponyer, der er stillet os til 
rådighed omtales på reel vis. Dette gælder specielt når STH bliver omtalt – eller det 
sker i en STH-gruppe. Hvis i observerer noget, vil bestyrelsen meget gerne 
orienteres, så vi kan tage action på det – og hjælpe vores unge mennesker til at 
færdes fornuftigt på nettet.  

 

Året der gik. 
februar 2022 D stævne 5-7/2 – 70 starter over de to dage 

E stævne 12/2 – 46 starter 

Marts Generalforsamling 2/3 
C stævne 26/3 (med D-klasser) – 103 starter over to 
dage 

April En generalforsamling 4/4 – vedtagelse af 
vedtægtsændringer, der gør at elevryttere får mere 
medbestemmelse, da medlemmer under 14 nu har 
stemmeret via deres forældre.  

Maj  22. Maj – rytterkursus drevet af vores unge undervisere – 
50 deltagere 



 På sidste generalforsamling blev der fremsat ønske om 
undervisning i håndtering, opsadling og behandling af 
udstyr. 

 Fokus på hvad man må give heste at spise – samt hvordan 
man behandler udstyr. 
 

Juni E stævne 11/6 med 73 starter 
Sct hans aften 23/6 

 Sommerferieaktiviter for kommunes børn, Pia var den 
ansvarlige og sammen med juniorudvalget stod de for de 
dage.  

Sommerferie 24/6-6/8 

August Arbejdsdag 6/8 
Opstart hold undervisning 8/8 
Ridelejr 26-28/8 – 25 deltagere – Katrinelund, hygge og 
dulle ponyer, ridning, kæpheste, orienteringsløb, bålhygge 
osv.. 

September  Hold DM for pony September – STH var repræsenteret 
med et hold. De havde en optakt til stævnet – og havde en 
rigtig god weekend sammen.  

 Forenings SFO Thisted Kommune som Pia stod for i Thy 
hallen, men det var Signe og Amalie som stod for at lære 
børnene fra sfo´erne om kæpheste to dage om ugen i 10 
uger. Tusind tak for hjælpen. 

Oktober E stævne 8/10 – med 60 starter  

                              D stævne 15/10-16/10 med 101 starter fordelt over to 
dage.  

November  C stævne med D-klasser 12-14/11 - med hele 128 
starter fordelt over 2 dage 

December Julehygge 3/12 - Mange glade deltagere og hyggeligt 
juleklip, hestevognskørsel fra Thy kørselsforening.  

Stævner 

Stævnerne er noget, at det, der – udover den almindelige undervisning i klubben – 

fylder allermest. Når man kigger tilbage på året.  

Stævnerne er det, mange af vores ryttere træner frem til og er nogle festdage i 

klubben. Med de mange privat-ryttere er klubben også godt repræsenteret til både 



D og C stævner i vores naboklubber og selvfølgelig de ryttere som ikke står på Sth, 

men er medlem af Sth. 

Stævnerne i klubben er med til at give klubben indtægter, så vi kan få det hele til at 

løbe rundt.  

STH var også en del af Thy-stævnet, der løb af stablen i Kr. Himmelfartsferien. Det 

var primært Maj-Britt Jensen – vores altid engagerede stævne-mutter, der drev 

dette engagement, men klubben stillede også med flere hjælpere til stævnet – og vi 

er også med i planlægningen af Thy-stævnet, der løber af stablen her i 2023. Stor 

tak til Maj-Britt for det arbejde du lægger i stævneadministrationen i klubben.  

Når vi holder stævner, har vi eksterne dommere inde for at dømme – både af dem 

– og af de tekniske delegerede fra DRF – høster vi store roser for vores afholdelse 

af stævner. Vi har været nogle af de første til at indføre de elektroniske protokoller 

– Der er vi langt foran andre klubber.  

Vi får desuden ros for den gode stemning, der er i klubben. Det skal vi endelig holde 

fast i.  

Frivillighed 

Stævnerne kræver også mange frivillige hænder og vi har i bestyrelsen i det 

forgangne år afprøvet lidt forskellige tiltag for at få flere til at yde en indsats i 

klubben.  

Nogle tiltag er lykkedes godt – andre mindre godt – men vi har lært en masse og 

tror, vi har fundet frem til noget, der kan hjælpe os fremadrettet.  

- Beskrivelse af opgaverne før, under og efter stævnerne, så det er nemt at 

hjælpe. Vi arbejder til stadighed på at beskrive så mange opgaver som 

muligt.  

- Uddelegering af opgaver på udvalg – det skal klart udbygges, så der bliver 

flere arbejdende udvalg.  

- Rekruttering af hjælper samtidig med tilmelding til arrangementer  

Når jeg kigger tilbage på 2022 har det været et godt år. Vi har fået lavet nogle af 

de ting, i medlemmer efterspurgte på sidste generalforsamling.  

Andre ting arbejder vi stadig med, men det er sådan en klub også fungerer.  

 

Tak til en godt arbejdende bestyrelse – det har været en fornøjelse.  



Tak til vores undervisere – både dem der kom til og dem der valgte at stoppe i 

løbet af året. Det er jer der skaber klubben i dagligdagen. Tak  

Tak til Anna Marie Ringsborg vores altid gode bogholder – hvad skulle vi gøre uden 

dig.  

Tak til jonna og jens for vores samarbejde.   

Tak til Karina for alt hjælpen med at søge diverse tilskud ved kommune, lave opslag 

på de sociale medier og samtidig sende informationer ud på mail via conventus, lave 

stævner, ja jeg kunne blive ved. 

Tak til de mange forældre, børn og unge mennesker, der har givet en hånd med i 

løbet af året. Uden jer – ingen klub. 

Har jeg glemt noget eller nogen så er det bestemt ikke med vilje.  

Tak.  

 


