Årets beretning for 2018
2018 startede traditionen tro med banko og vi havde valgt FKS hallen, - et centralt
sted i Odense. Det er af stor betydning for os i bestyrelsen, at de fleste
arrangementer ligger, så alle vores medlemmer har cirka lige langt at køre.
Cecilia Rosell havde – som i 2019 – gjort et kæmpe arbejde for at skaffe
sponsorgaver, og der var rigtigt mange flotte og fine præmier. Vi er meget taknemlig
for at så mange firmaer vil støtte op om dette arrangement.
Aftenen gik godt, og der var masser af hygge og snak.
Ved generalforsamlingen på Vissenbjerg Storkro vedtog vi en mindre
vedtægtændring, så vedtægter kom til at passe med virkeligheden i forhold til vores
aftale i banken.
Efter generalforsamlingen blev der nedsat et turudvalg, der planlagde flere et dags
ture. Nogle blev gennemført, blandt andet på Vestfyn i Orelund området. Andre
aflyst af forskellige årsager.
Vi havde været i idekassen og planlagt kratluskerstævne i området omkring
Holsteenhus. Der var stor tilslutning til stævnet, men det måtte desværre aflyses
pga af frygt for smitte med hestevirus, der jo desværre havde ramt et par storheste
steder på Fyn.
Også et dags stævnet i april blev aflyst pga virussen. Vi valgte at gå med livrem og
seler, for at sikre at virussen ikke blev spredt. Det samme gjorde Skeifa-Svendborg,
så heldigvis blev ingen islandske heste ramt.
DI afholdt klubmøde i maj måned og vi deltog. Desværre var opbakningen til årets
andre klubmøder for lille, og de blev derfor aflyst. Det er en kedelig tendens .
Vi havde igen 3 punktamot og det første var en fredag aften, hvilket viste sig at
være ret praktisk, både for deltagere og arrangører. Der blev som altid samlet point
ind over flere stævner og årets junior blev Sigurd Philpsen og årets (ret unge) senior
blev Mathilde Heindahl.
Alrid udvalget har desværre været ramt af en del udfordringer og der har været
noget indbyrdes uoverensstemmelser. Så vi står i øjeblikket uden noget endeligt
udvalg, og det håber vi selvfølgelig, at vi kan ændre på, da der er en stor interesse
inden for alrid.

Hen over forår, sommer og vinter har Skeifa udbudt undervisning med Kristian
Tofte og Dennis Hedebo. Der har været svingende tilmelding og flere forskellige har
benyttet sig af muligheden for at få 2 ganges undervisning på en dag, samt
muligheden for at lære ved at se andre få undervisning. Lige nu holder vi pause i
tilbuddet, men måske genoptages det i foråret.
I starten af juni var det tid til FM og FM udvalget havde som altid planlagt et godt
stævne, som blev udsolgt inden for meget kort tid. Smittefaren ved hestevirussen
var lige drevet over, og alle trængte til at komme ud på banerne og vise, hvad der
var blevet trænet på hen over vinteren.
Det blev en sjov og hyggelig weekend, og alt blev afviklet fint. Krav om at bruge
Icetest NG ved WRL stævner betød at vi måtte investere i en forstærker, så Wi-fi i
klubhuset kunne kommer over til tårnet.
I forbindelse med klargøring opdagede vi fugtskader i tårnet. Det blev gjort godt
rent, så FM kunne styres fra tårnet og hullet blev repareret midlertidigt.
Men der var ikke tvivl om at der skulle gøres noget, for at sikre loft mv. Vi indledte
en dialog med TD I/S, der indhentede tilbud. De oplyste derefter, at de ikke havde
budget til at investere i bygningen, eller reelt en interesse i at bevare tårnet og
foreslog at nedrive toppen af tårnet.
Derfor besluttede vi at investere i en udbedring og vi indhentede tilbud. Da vi havde
det, så kontaktede vi igen TD /IS for at få ændret vores lejekontrakt, så vi kunne
have en sikkerhed for at blive i området, når vi nu investerede. Det endte med en
revideret kontrakt og aftale om at TD I/S dækkede momsen mv, så Skeifas udgifter
netto ”kun blev” 80.000 kr for det bestilte arbejde. Udover en udbedring af skaden i
taget, så er der lagt nyt tagpap på taget, vedligeholdelsesfri inddækningsbrædder
ved tagudhænget, ny dør til ”kontroltårnet”, ny ståldør i depot i stuen, nyt
vinduesparti i stedet for dobbeltdøren i tårnet, der var dårlig. Alt er udført, så der
nemt kan luftes ud i tårnets ”kontrol-rum” .
I forbindelse med den nye lejekontrakt har vi påtaget os vedligeholdelse af tårn indog udvendigt (ikke udskiftning af bygningdele). Det tager vi hul på i 2019 , hvor vi
regner med at der skal males. Så vi får brug for hjælp. Kontrakten betyder, at den
først skal genforhandles i 2026 og gælder til 1. december 2030.

Den gode dialog med TD I/S betød at vi kunne igangsætte arbejdet før der opstod
flere skader og afvente evt. tilskud fra bydelspuljen, der ville betyde at arbejdet først
kunne igangsættes i 2019 forudsat opnået tilskud.
Det har selvfølgelig påvirket vores økonomi, og det hører i mere om senere.
Dyrskuet var en succes og udvalget havde gjort ekstra ud af det hele i anledningen
af DI’s 50 års jubilæum, hvilket blandt andet betød, at der var hel del gengangere fra
tidligere dyrskuer men også mange nye udstillere med.
Udover det flotte jubilæumsshow, med de flotte vikingedragter, som udstillerne selv
havde hjulpet til med, blev dyreskuet og jubilæet også markeret med en hyggelig
fællesspisning lørdag aften.
Der var stor ros til de udstillede heste samt hesteejere og der var et højt niveau i
avlen. Staldene var pyntet ekstra godt op og man var virkelig ikke i tvivl om, hvor
den islandske hest boede. Ydermere blev der vist et interviewet på TV2 Fyn med
Pernille Janbæk.
Sidst i juni var der weekendtur til Møn. Deltagerne ankom fredag, hvor solen
skinnede og kaffen var klar. Der er skønt på Møn og indkvartering på The Lodge og
huset ved siden var luksus for alle og var hestene lige uden for. Erling og Joan kender
området og guidede skønne tur. Vi håber at finde et godt sted og en weekend til en
tur i 2019.
I starten af juli var der juniorlejr på Orelund. Der var 18 deltagere og 2 ungryttere
som medhjælpere, så der var fuldt tryk på med piger og drenge i rytterstue,
teltpladsen, heste på foldene og ryttere i terræn og på baner. Vejret var tørt og
varmt - en udfordring på ridebanen med støv og klæg – så vi måtte have gang
insektsprayen.
Den fælles ridetur måtte aflyses pga ALT for mange klæg. Hestene blev hjemme,
mens hele flokken af unge og voksne tog til stranden.
Dejligt med vandmeloner og saltvand, og lange aftener med hygge og rundbold.
Dagene forløb med undervisning i spring, agility, gangarter og som noget nyt i år: En
tur i terrænet på små hold på en fin rute med skov, bakker og små terrænspring.
Heste og ryttere klarede det i fin stil og højt humør.
Skulle hilse fra udvalget og takke for nogle gode dage med heste-nus og hygge og
masser af gode grin.

Desværre måtte en planlagt mini-juniorlejr i juni aflyses pga for få deltagere.
Traditionen tro inviterede vi til fælles rideweekend den sidste weekend i august. Vi
forsøgte at få medlemmerne til at involverer sig i at finde et passende sted på
Fyn/øerne. Men det lykkedes ikke, så det blev udbudt i Langesø- skovene. Men der
var for få tilmeldte, og måtte desværre aflyses. Måske er det også et andet tidspunkt
vi skal tænke på fremadrettet, hvis vi fortsat skal tilbyde weekendtur efter
sommerferien.
Orelundstævnet 1- 2 september var som altid vellykket og det giver en hel særlig
stemning, når turryttere og ovalbaneryttere og sjov ridning mikses. Der var flere nye
i udvalget, men alt gik så fint.
Vi forsøgte med et nyt kratlusker stævne i september, men der var desværre ikke
opbakning med tilmeldinger, så vi aflyste det. Måske har vi ikke gjort det klart, at det
bare er for sjov og at man kan ride flere på et hold. Det er et fint alternativ til
ovalbanedisciplinerne.
Vi valgte at udbyde et et dagsstævne i oktober og der var tilmeldinger nok, så vi
gennemførte.
2019 byder på mange af de gamle traditioner og arrangementer, - vi har haft nogle
år med store udgiftsposter, så vi er nødt til at tænke meget i økonomi for at
bibeholde en sund egenkapital.
Der er ikke lagt store nye planer eller planlagt en masse aktiviteter for året, og der er
også grænser for bestyrelsens evner og energi, så vi håber på et endnu større
engagement fra klubbens medlemmer.
Til slut vil vi i bestyrelsen gerne benytte lejligheden til at takke de mange, som
igennem året har lagt timer og energi i klubben. Om det er i et af udvalgene, som
hjælper til stævnerne eller noget andet, så er vi meget glade og det er jer som gør,
at vi kan tilbyde så mange arrangementer og flotte baneforhold til klubbens
medlemmer.
Tak 😊

