Formandens beretning HGR 2021
Året 2021 på gården startede – ligesom i hele resten af samfundet – i Coronaens tegn. Den anden bølge
rullede over landet og lukkede stort set alt ned – lige fra skolerne over liberale erhverv til sports- og
kulturaktiviteter. Det betød for os, at vi måtte undvære undervisning og begrænse antallet af ekvipager i
ridehuset. Vi lærte at booke plads via hjemmesiden – og selvom vi indimellem var kreative, når det gjaldt
evnen til at tælle til fem – var mange faktisk glade for den plads, det gav i ridehuset.
Vi afholdt generalforsamling på Teams – så fik man også prøvet det – men så blev det heldigvis forår og
situationen normaliseredes en tid.
Vi havde nogle gode arbejdsdage i april og maj – Lars byggede bænk, springene fik den årlige tur, barrieren
blev hvidtet med meget mere. Tak alle jer, der deltog. Vi gør de igen til foråret.
Og så var gården endelig klar til de stævner, vi alle havde glædet os enormt til. Stævneudvalget gav den gas
som altid – og vi fik både masser af starter på banerne og klingende mønt i kassen. De penge går til os alle i
klubben. Husk det, når der skal tages hjælper-tjanser.
Stævneudvalget er efter Helle Jersøes mangeårige fantastiske arbejde nu blevet godt og grundigt disrupted.
Helle har sluppet tøjlerne og helliger sig nu alene Luksus` hovedtøj!. Tusind tak for dit arbejde, Helle – du
har opbygget en ualmindelig velsmurt maskine, som Det ny Stævneudvalg vil forsøge at vedligeholde så
godt som muligt. Og ellers ved de, hvor du bor…..
Oktober kom – og dermed også årets sjoveste begivenhed – halloweenstævnet, med masser af uhyggelige
ekvipager og halloweenmiddag i Rytterstuen.
Det nye tiltag, jokerspringning, var et kæmpe hit – det må meget gerne gentages. Tak til juniorudvalg og
ikke mindst til Kirstine Jacobsens for den fantastiske oppyntning.
I løbet af efteråret blev der afholdt et par arrangementer: military-kursus og mental-kursus. Tak StineMaria.
Så nærmede julen sig – og hermed også tredje coronabølge. Inden nedlukning nåede vi dog flere dejlige
arrangementer: julekvadrille og julespring med Dulle og juleklip og oppyntning ved juniorudvalget. I
Hovedstalden holdt Michael søndag formiddag et skønt stående taffel med en glimrende gløgg. Aldrig red vi
da så let over pindende som den dag! Tak, alle jer, der gjorde december lidt mere hyggelig.
Desværre har vi også i 2021 været ramt af en del bil-indbrud. Det er superærgerligt, og vi vil igen opfordre
til, at I ikke har noget af værdi liggende i bilen – eller eventuelt gør ligesom Ulla – sørger for at bilen
fremstår så beskidt og uhygiejnisk, at selv ikke en indbrudstyv gider nærme sig den.
Andre nyheder:
På underviserfronten er den gamle garde blevet suppleret af friske ansigter – Katrine Hallkjær, der primært
har en række ponyryttere, og Henrik Palm, der underviser i dressur. Vi er meget glade for den brede vifte af
undervisere, vi har på gården, men er stadig på udkig efter en supplerende springtræner. Kom endelig med
bud, og arranger evt. et kursus, så vi kan møde vedkommende.

I det hele taget – har I gode ideer og forslag til, hvordan vores hverdag på gården kan blive endnu bedre –
så bring dem på bane. Det meste kan lade sig gøre, hvis interessen og engagementet er til stede.
Der er blevet arbejdet på at gøre bund i både store ridehus og på banerne bedre – men vi er langt fra i mål
endnu. Drænrørene på dressurbanen har ikke haft optimal virkning, og i 2022 skal der arbejdes videre med
den problematik.
Vi har fået styr på højttalerproblemerne – nu skulle det virke.
De papirløse stævner kommer nærmere – vi når det nok ikke i år – men måske til næste sæson.
Denne beretning er blot en del af alt det der foregår her på Holmegården- til hverdag og fest. Mange er
nævnt – og sikkert endnu flere glemt.
Tak for et godt år i HGR.
Bestyrelsen

