Holmegårdens Rideklub - årsberetning 2012.
2011 – Ny springbane og ny hjemmeside
2011 blev året hvor Holmegården endelig fik anlagt den længe ventede og ønskede nye udendørs
springbane. Klubben havde sat penge af til denne projekt og efter mange diskussioner med flere
udbydere fandt vi en løsning som passede til klubbens behov og det beløb klubben havde til
rådighed. Springbanen blev anlagt i starten af maj måned og i den første tid var bunden meget
tung og havde brug for megen regn, at vi red meget på den samt hyppig harvning. Resultatet blev
at springbanen blev klar til vores springstævne i starten af juni selvom vi brugte lidt energi på at
harve banen imellem klasserne. Til springstævnet i august var banen allerede tydeligt forbedret og
vi glæder til at tage banen i brug både til den faste springtræning og ved de planlagte stævner i
2012.
I 2011 fik vi også udskiftet vores hjemmeside til et mere nutidigt design og mere brugervenligt
format. Det var noget som havde været i støbeskeen længe og endelig i april gik hjemmesiden i
luften. Vi håber at de fleste har været på hjemmesiden og føler sig hjemme i menuerne og derved
kan finde den information der er relevant. Vi har lagt meget energi i projektet og er tilfredse med
resultatet.

Aktiviteter
For rideskolejuniorrytterne har klubben stået for et stjerneløb, årets holddressur stævne og
juleafslutning. Der var cirka 70 ekvipager til start i årets holddressur stævne som blev afholdt med
succes med opbakning fra en lille gruppe af rideskole forældrene.
I 2011 har klubben stået for 2 programridningskurser og et lidt anderledes kursus med en
mekaniske hest der fokuserede på rytteropstilling. Disse kursus var primært henvendt til vores
private dressur ryttere.
Klubben har ikke arrangeret spring kurser i 2012, men vil meget gerne imødekomme et sådan
ønske hvis der er drivere der kan stå for arrangementerne.
Vi vil gerne have et højt aktivitetsniveau i 2012. men dette kræver drivere så det ikke altid er
bestyrelsen som lægger deres engagement og fritid i dette.

Stævner
Vi afholdte vores 2 springstævner og 2 dressurstævner i 2011 problemfrit når man ser bort fra den
ekstra tid der blev brugt på at harve springbanen under det første springstævne. Og i modsætning
til Stutsborgs valgte stævnedage var vi meget heldige med vejret.
Spørgsmålet om vi vil holde distriktsstævner er ebbet lidt ud, da vi pt. kun har ganske få ryttere,
som rider på distriktsniveau. Stævneudvalget har for at være sikre på hjælperopbakning valgt igen
i 2012 at nøjes med D-stævner, så stævnerne passer til bedst mulig til vores rytterskare.
Holmegården stillede igen i år med hold til distriktsmesterskaberne i dressur for både hest of pony.
En hyggelig tradition, hvor mange tilskuere tit tager med for at støtte vores ryttere. Det er en hård
konkurrence hvor vi desværre heller ikke i år kunne tage en af sløjferne med hjem men pony
holdet var yderst tæt på men modtagelsen af den utaknemmelige 4. plads.
Materiel/Udstyr
Udover anlæggelsen af springbanen afholdte vi i år en arbejdsdag i maj og en i oktober.
De få frivillige medlemmer der mødte op i april hjalp med at beskære bevoksning rundt om
travbanen så gruset fra den gamle springbanen kunne blive spredt der samt hjalp med at male
klubbens springmateriel. I oktober blev springmaterielle båret indendørs og de frivillige gravede
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render om dressurbanen for at kunne lægge overskydende bane materiel tilbage på dressurbanen
og derved midlertidigt udskyde at skulle lægge materiel på banen før foråret 2012.
Vi havde forventet at der i løbet af sommeren ville blive meget tørt på dressurbanen og at vi
muligvis måtte lukke den af i perioder. Situationen blev dog væsentligt anderledes, da det regnede
kraftigt over sommeren og gjorde vores udendørs baner meget svære at ride på. Det skabte
travlhed i ride huset og desværre lidt problemer med støv.

Klubbens rolle og økonomi fremover.
I 2011 blev klubben indkaldt til revision af 2010 regnskabet. Dette gav anledning til nogle få
bemærkninger fra kommunen, udskydelse af vores udbetaling af aktivitetstilskud et par måneder
og en opfattelsen af at tilskuddene fremadrettet kan blive lavere.
Allerød kommune nedsatte vores aktivitetstilskud sidste år og indførte en 50% regel som betød at
klubben kun kunne opnå aktivitetstilskud hvis 50% af vores juniorer var Allerød borgere. Vi lå et
par procent under 50% og måtte søge dispensation. Klubben fik dispensation, men tilskuddet var
på et væsentligt lavere niveau end tidligere. I år skal vi også søge om dispensation for at modtage
aktivitetstilskuddet. I den forbindelse har vi udarbejdet 2 budget forslag som afspejler det faktum at
vi afventer Allerød kommunes accept af vores dispensation for at kunne modtage
aktivitetstilskuddet i 2012. For at kunne få aktivitetstilskuddene for kræver det også, at vi har
aktiviteter drevet af klubben for junior og ungryttere – hvilket kræver tilstrækkeligt med drivere.
Lokaletilskuddet forventer vi ikke bliver yderligere nedsat, da dette tilskud allerede er beskåret
kraftigt. Men situationen er at vi modtager mindre i tilskud end vi betaler i husleje og derfor er det
begrænset hvad klubben kan bidrage med til i forhold til større vedligeholdelse. Forhåbentlig vil
vores nye ny springbane og vores fem år gammel dressurbane heller ikke kræve så store
vedligeholdelses omkostninger de næste par år.
Bestyrelsen
I år har vi en mindre udskiftning i bestyrelsen hvor vi skal bruge nye kræfter i form af et nyt
bestyrelsesmedlem, som vi håber, kan varetage kasser rollen fra Helle Bækmark, samt en ny
suppleant.
Bortset fra ved stævnerne er bidragsniveauet fra medlemmer uden for bestyrelsen ikke så stort. Vi
håber på at modtage forslag til kurser og andre aktiviteter i 2012 samt frivillige til at hjælpe med at
planlægge og afvikle disse.
Vi håber på støtte til den siddende bestyrelse, aktive medlemmer, god stemning og omgangstone
for alle ryttere på Holmegården i 2012.
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