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Velkommen til endnu en generalforsamling.  

Endnu et år er gået siden vi sidst var samlet her til generalforsamling. Det, der står stærkest i 

erindringen for året 2017 er, at det var et forrygende år med masser af aktiviteter og meget arbejde for 

bestyrelsen. Og sidst men ikke mindst rigtig gode minder, der knytter sig til ryttere og undervisere, men 

også til velgennemførte arrangementer.  

Arbejdshandskerne blev straks taget i brug efter sidste generalforsamling. Fastelavnsfesten blev afviklet 

i slutningen af februar med deltagelse af mange glade børn, der i flotte udklædninger gik til 

tøndeslagningen med liv og sjæl.   

I løbet af 2017 har klubben afholdt to vellykkede Åbent hus arrangementer. Det første i april og det 

sidste løb af stablen i august måned. Begge gange med opvisning af vore dygtige ryttere, og som 

afslutning på programmet fik alle besøgende mulighed for at få en tur eller to på hesteryg, hvilket især 

var populært hos børnene. Begge arrangementer var vellykkede. Og efterfølgende tilmeldte der sig en 

del nye medlemmer og elever til undervisningen i klubben. Vi har som mål at tiltrække endnu flere 

besøgende i 2018, og dermed forhåbentlig også flere nye medlemmer.  

Den røde løber blev endnu engang taget i brug ved ”Åbent Hus”-arrangementet i august, hvor direktør 

Søren Kjeldgaard for Sparekassen Vendsyssel Hals, indviede sidste del af vores jordbundsbelægning og 

den nye baneplaner.     

Traditionen tro blev Løvspringsturen afviklet i slutningen af april med Tina som kusk. Nogle af os tog 

plads i vognen, mens pigerne gennemførte turen på hesteryg, hvor hestene opførte sig eksemplarisk på 

hele turen. Det var en rigtig god tur med godt vejr, frokost i det grønne, og højt humør.    

I juni var Sankt Hans aften på programmet. Den blev indledt med fællesspisning af den medbragte mad, 

efterfulgt af fællessang omkring bålet. Juniorudvalget havde til lejligheden fremstillet byens mest ugly 

heks, som på behørig vis blev sendt til Bloksbjerg.  Vi hyggede os og havde en dejlig aften. 

For første gang i mere end 25 år afholdt klubben Ringridning på Skansen i Hals.  Der var fin tilslutning af 

ryttere fra de forskellige klubber, som stillede op til dysten. Ringridningen blev indledt af rytternes optog 

gennem en flagklædt Hals by. Indvielsestalerne holdt Aalborg Kommunes borgmester Thomas Kastrup 

Larsen og Sparekassen Vendsyssels direktør Søren Kjeldgaard. Herefter gav de startskuddet til selve 

ringridningen med en tur på hesteryg side om side langs ringridningsbanen. Der faldt mange rosende 

ord fra rytterne til arrangørerne.  Bestyrelsen siger hermed tusind tak til Eva og Tina, der begge har lagt 

et kæmpestort stykke arbejde i arrangementet. Vi gentager succesen i 2018 og satser på, at det 

fremadrettet bliver en årlig traditionen.    

Endnu et nyt tiltag så dagen lys i august 2017, hvor klubben afholdt ridelejr for klubbens børn og unge.  

Der var god tilslutning til lejren. Det er bestyrelsens opfattelse, at ridelejren var en positiv oplevelse for 

de børn og unge, der deltog. Ved den efterfølgende evaluering kom der forskellige indspark fra 

forældrene, som vi tager vi højde for i planlægningen og afviklingen af ridelejren i 2018. Der skal bl.a. 

deltage flere voksne i de kommende lejre. 

Ridelejren blev afsluttet med det årlige Sponsorspring, hvor flere slog deres hidtidige rekorder i spring.  

Lejren blev afsluttet med grillaften for både børn og forældre. Og opbakning fra sponsorerne manglede 

heller ikke, så der kom også en god skilling i klubkassen.   



Den traditionsrige Jagt blev som sædvanligt afholdt i september med flot påklædte ryttere, hvoraf 

mange deltog fra andre klubber. Vejret var med rytterne på det lange ridt og de fleste kom godt i mål. 

Efterfølgende gik jagten på rævehalen om ikke over stok og sten, så over markerne.  Tak til Tina, for at 

du igen stod i spidsen for planlægning og gennemførelse af jagten. Din hjælp er helt uvurderlig for 

klubben.    

I oktober stod den på Halloween Fest, hvor ridehal og cafeteria blev forvandlet til de mest uhyggelige og 

skrækindjagende lokaler. Ungerne kom i de mest fantasifulde kostumer, og der blev uddelt præmier til 

bedst udklædte. Børnene hyggede sig med gys og masser af leg.   

Året blev afsluttet med kombineret stævne- og juletræsfest. Mange af vore ryttere deltog i julestævnet 

og fra rytternes side blev der udvist et stort engagement, og konkurrencelysten var bestemt også til 

stede. Det var nogle stolte ryttere, der viste alt det bedste, som de kunne. Juletræsfesten bød på 

stopdans, spændende pakkespil og til sidst, dans omkring juletræet. 

Vi har i 2017 modtaget penge til færdiggørelse af bundsikringsprojektet, baneplaner, sponsorater til 

ringridningen, og som det sidste ny, har vi også fået donationer til indkøb af hestetrailer, ny hest og 

sadler. At vi møder så stor velvilje fra sponsorer har stor betydning for klubben, idet anskaffelse af 

sådanne ting ikke er økonomisk muligt for klubben. Der skal derfor lyde en stor tak til vores sponsorer, 

der ligeledes har sponsoreret mange flotte præmier til vores stævner og arrangementer.            

Den siddende bestyrelse har nu 2 år på bagen. Flere af os startede - så godt som - på bar bund, hvad 

angår kendskab til heste og ridesport. Det har været en stor udfordring, og vi har lært meget om 

tilrettelæggelse af undervisning, afvikling af stævner og ikke mindst om heste. Vi er nu en smule mere 

erfarne og føler os nu meget bedre klædt på. Vi har hentet viden alle steder fra - både på stedet her, hos 

folk, der har forstand på hestesport, og også i de klubber som vi samarbejder med. Alle har tålmodigt 

øst ud af deres viden. Tak for det.  

Alle i bestyrelsen har lagt et stort engagement og meget arbejde for at skabe de bedste rammer for vore 

elever og deres forældre. I har bidraget aktivt til at skabe en positiv ånd i klubben, og I har stået for 

gennemførelsen af et stort antal arrangementer, hvor der er knoklet igennem, og hvor belønningen kan 

aflæses af de mange gode resultater. Tusind tak.  

Til sidst vil jeg sige tak til de forskellige udvalg og vore undervisere for det store stykke arbejde de har 

lagt i klubben. Det samme gælder forældre og andre, som har givet en hånd med til de forskellige 

stævner og arrangementer, uden jeres hjælp har det ikke kunnet lade sig gøre.  
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