Beretning 2017

Endnu et år er gået og dermed også mit første år som formand. Det har
været nogle store fodspor som jeg skulle udfylde, hvilket vi igen har fået
bekræftet, da vores tidligere formand Caroline, til DI generalforsamling
blev valgt som næstformand. Stort tillykke til dig, Caroline, - du gør det
sgu godt 😊
I 2018 har DI 50 års jubilæum. De har lagt i støbeskeen til mange
spændende og forskellige arrangementer, hvor tallet 50 spiller en rolle på
forskellig vis. Det vil vi løbende blive informeret om. I Skeifa påtænker vi
også at fejre DI og de første 50 år med vores fantastiske heste, - dette i
forbindelse med dyrskuet, hvor dyrskuetudvalget håber at kunne samle
50 islandske heste.
Som før startede 2017 med banko, en god og hyggelig måde at komme
godt ind i det nye år. Der er ingen forventninger til præsentationer, blot
en sjov aften i selskab med andre medlemmer. Det er et arrangement
hvor vi i bestyrelsen kommer ud til hele bredden i klubben, en ting som
ellers kan være svært og som vi hele tiden er opmærksom på i vores
daglige bestyrelsesarbejde. Vi er så evige taknemlige til alle de mange
firmaer, som hvert år vælger at sponsorer os med flotte præmier, og det
er helt sikret en af årsagerne til et stigende deltagerantal hvert år.
2017 bød også på en række af stævner, Et dags stævnet i slutningen af
april er indbegrebet af en hyggelig start på stævnesæsonen. 54 ryttere
var tilmeldt stævnet, heraf 12 juniorer. Stævnet forløb fint og i
bestyrelsen er glade for at medlemmerne hjælper med arrangementet,
både i sekretariat, som dommersekretær, farve/led, banen, suppeteltet
og ikke mindst med sekretariatet. Vi kan ikke løfte opgaven alene.
Vi har afholdt 3 punktamót - den uhøjtidelige ridedyst om point over
flere stævner. Det er nemt at afvikle og kræver ikke den store

planlægning og alle virker glade på dagen. Vi håber at der er opbakning til
at fortsætte og at et par stykker udenfor bestyrelsen vil hjælpe som
dommere igen i 2018. Igen i år kunne vi kåre årets vinder af både junior
og seniorer.
Interessen for Fynsmesterskaberne var stor, og deltagerlisten på 114 blev
fyldt op på få dage, og de fleste inden for den første time efter
tilmeldingen åbnende.
Som altid så vi rigtig mange flotte resultater og nye fynsmestre blev kåret,
som vi håber vil forsvare pokalen og mesterskabet i 2018.
Udvalget havde valgt at afholde en ny form for ryttermiddag, da der de
sidste år har været faldende interesse for spisning i teltet. Det var et
enkelt men godt koncept. Man skulle selv medbringe grillmad, - udvalget
havde sørget for grill, og efter maden var der bålhygge og sang på
spejderengen. Det var mega hyggeligt
Orelund stævnet vendte stærkt tilbage i sin gamle form, efter at udvalget
måtte aflyse i 2016. Her forsøgte de med et koncept lig Kompedal, hvilket
der viste sig ikke at være opbakning til. Efterfølgende trak en del af
udvalget sig efter mange års tro tjenste 😊, men der stod heldigvis nye
kræfter klar.
Det blev en sjov og hyggelig weekend, med mange flotte præstationer i
både senior og juniorklasser, og som vanlig tro en masse sjov ridning. I år
bliver stævnet afholdt første weekend i september, d. 1 og 2/9.
Ved Skeifa`s trænings-ALRID-stævne på Orelund, i slutningen af
september, var der stor tilslutning.
Der var lavet to forskellige klasser, AL3 og AL4. Først skulle rytterne i AL4
igennem en 5,6 km lang terrænrute med 13 forhindringer, i AL3 var ruten
6,7 km og her skulle rytterne forcere 16 forhindringer. Denne del af ALRID
viser ikke mindst, om hesten har mod og stoler på sin rytter. Ved at have

pulsmåling med, havde vi således en del af udholdenheds-disciplinen
repræsenteret, som ALRID også består af.
Anden opgavedel var et dressurprogram med en række obligatoriske
øvelser. Her skulle hesten vise om den kunne være lydig og smidig. Til slut
skulle gangarterne vises på ovalbanen. Den femte disciplin, hurtighed, var
således ikke repræsenteret.
Der blev konkurreret både individuelt og på hold. I alt var der 37 ryttere
til start, fra mange forskellige dele af landet. Vejret kunne have været
bedre, men der var lange perioder med tørvejr og konstant godt humør
og glade deltagere. Tak til jer.
ALRID kræver rigtig mange hjælpere og der var heldigvis mange, der ville
bakke op, så tusinde tak.
Trods det, at FM lå i samme weekend som dyrskuet var der samlet en god
gruppe deltagere. Både gamle og nye ansigter:) Der var mange flotte
heste repræsenteret og i konkurrencen på tværs af racer blev Vicky
Darrés vallak nr. 4.
Islænderstræde fik lavet et flot raceshow med alsidighed som tema med
både øltölt, fremvisning af islænderen som ridehest, familiehest og
avlshest. I hestegalla var temaet “Tegnefilm” og islænderne havde filmen
“Monsters Inc”, og der var mange fine kostumer blandt os. Søndag var
der ifølge Bjarne Poulsen debut, da Pernille Janbæk deltog som første
islænder nogensinde på Det Fynske Dyrskue i topkørsel - og blev nr. 3.
Men traditionen tro, var der også noget på programmet for de, som mere
er til fællesture. Den fælles weekendtur i maj måned gik til Sejs Bakker
ved Silkeborg. Hestene overnattede tæt på campingpladsen, hvor de 17
deltagerne var indkvarteret i tre hytter. Det blev 3 fine dage. Terrænet
var godt, men ikke helt så spændene som forventet. De fastboende og
andre på campingpladsen havde rigeligt at holde øje med, når der var
fællesspisning udenfor hytterne, hygge efter rideturen.

Weekendturen i August blev afholdt ved Langesø skovene. Rygtet
fortæller at et par rytter kom vidt omkring, mens de trak deres heste
hjem og det gav anledning til god underholdning lørdag aften. Humøret
og vejret var i top. Augustturene afholdes på Fyn, da der tidligere var
svigtende tilmeldinger til disse ture. Det er nemt for alle og det vigtige er
jo også at være sammen med hinanden og hestene.
Vi håber i bestyrelsen, at nogle af vores medlemmer vil gå sammen og
oprette et turudvalg, som kan arrangere fællesturer rundt omkring på
Fyn, der jo byder på meget spændende terræn. Det tror vi, at der vil være
stor opbakning til.
Lidt om årets juniorarbejde. Vi havde sidste år fået flere aktiviteter på
programmet. Der er en stigende interesse for juniorerne og vi nyder godt
af, at der er flere og flere forældre som kommer på banen. Der er flere
private initiativer med ture og undervisning, men også til fælles
arrangementer gør juniorerne sig bemærket.
Det har været som hjælpere til diverse stævner, men også i stigende grad
som deltagende ekvipager. Sidste år var der således en del der gjorde sig
mere end positivt bemærket til FM og vandt flere placeringer.
Der blev holdt endnu en velbesøgt og velorganiseret juniorlejr i starten af
sommeren på Orelund. Der har været afholdt fælles undervisning hos Mie
på Hedebo Tøltheste hen over vinteren, men også i efteråret var der et
sjovt og godt arrangement på Davindebanen. Her var der hestesmykker
og undervisning på programmet.
Udvalget har netop afholdt møde, og der er flere gode ting på bedding i
det kommende år.
Både Orelundbanen og Davindebanen har fået en ordentlig omgang i
2017. Begge baner har fået nu belægning, hvilket også ses i årsregnskabet
for 2017. Desuden er alt skiftet i runddelen i Davinde i to etaper. Tak til
baneudvalgene og andre, der har hjulpet med det praktiske.

Og lige en opfordring: Pas godt på banerne, vi har fået et virkeligt godt
underlag, og husk at fjerne lort.
Det blev også til 2 foredrag i 2017. Christina Johansen og Hans-Christian
Løve fra CHC master class, afholdt 2 foredrag omhandlende gangartsforståelse, og gangartstræning og fremvisning. Der var stor opbakning til
foredragene, og folk gik hjem med en god og lærerig viden i rygsækken.
Vores informationskilder ud til medlemmerne fungerer godt, vi har en
flot hjemmeside med en velfungere kalender, som i samspil med
nyhedsmailen, får alle relevante oplysninger og informationer ud til hvert
medlem. Facebook er altid god for en hurtig information og en stor hjælp,
når vi eksempelvis skal skaffe hjælpere til et arrangement.
Men husk også, at vi i bestyrelsen gerne modtager input og ønsker fra jer.
Det behøver ikke altid være os, som spiller bolden op 😊
2018 byder som først fortalt på 50 års jubilæum for vores moderklub,
men også i Skeifa er der allerede fuld gang i planlægningen af flere
arrangementer og aktiviteter. Og som så ofte før, er en af vores største
udfordringer en kort sæson, og det kan derfor være et stort problem at
finde huller i kalenderen til alle de ting, som ligger i idékassen.
Men der er også grænser for resurserne i bestyrelsen, og derfor kan vi
ikke klare os uden din hjælp.
TAK 😊

