
Formandsberetning for Grejs Rideklub 2019 
 
Så er vi kommet til den tid hvor jeg skal fortælle lidt om året der er gået i Grejs Rideklub. 
 
Aktiviteter 2019 
Efter vores generalforsamling gik vi frisk til, med et forårsstævne med klubmesterskaber som gik godt og 
med mange startende. 
Klubmester for elever blev Sille Junker 
Klubmester for private blev Julie Gissel 
Klubmester i spring blev Sofia Højgaard  
 
Udover forårsstævnet er der afholdt ridelejr for de store, hvor temaet var styring og kontrol. 
Igen var vi så heldige at Georgia Timmermann kom forbi om fredagen og gav alle inspiration. 
Miniridelejrens tema var klar til stævne, så de var klædt på til efterårsstævne 2 uger senere, miniridelejren 
havde 29 timer til rådighed trods det nåede de bl.a. ponygames, balance øvelser, opsadling, 

striglekonkurrence, hygge og leg🙂 
 
Derudover er der afviklet efterårsstævne, juleshow, løsspring hvor GJK var vært med champagne og 
kransekage. 
2019 var også året hvor der blev skrevet et nyt kapitel i Grejs Rideklubs historie, vi afholdt vores første  
fastelavnsstævne med ponygames, ringridning og sluttede af med at slå katten af tønden.  
 
Vi skal også huske de medlemmer som starter stævner udenfor GJK. 
Grejs Rideklub markerede sig til Warm up Christmas show, hvor Nicoline Lau og Sofia Olsen blev 
henholdsvis nr 1 og 2 i finalen. Nicoline vandt bronze i reining Youth EM og blev danmarksmester. 
 
Ponyerne 
Grejs Rideklub har i år haft fokus på at forny, forbedre og sænke gennemsnitsalderen i ponysamlingen og 
det må vi sige er gjort, der er indkøbt Cikala, Spirit, Castello og Diablo samtidig har vi solgt Wictory og Nikita 
til deres parter. Desværre måtte vi aflive Anastacia som var slidt. 
 
Undervisere 
GJK har haft udfordringer på ridelærersiden idet Lotte havde valgt at stoppe og blev afløst af en dygtige 
Line, som desværre havde svært ved at få tiden til at passe. Ann-Sofie har desværre heller ikke tid mere, 
men selvom man kan være ked af at sige farvel til nogle, så kan man være glad for at sige goddag til nye, så 
goddag til Frederikke som nu har tirsdagsholdet, mens det er et gensyn med Ditte der nu har 
torsdagsholdet, sammen med Charlotte udgør de 3 et godt team hvor der skulle være en underviser til 
ethvert behov. 
 
Mål og visioner  
Mål og visionerne for GJK i 2019 var bla en ny hjemmeside som vi selv kunne opdatere, den er i luften en 
moderne og overskuelig hjemmeside. 
Klubbens udgifter på el/vand og renovation skulle reduceres, da det er en tung økonomisk post. 
Renovationen er nedbragt da pap og plastic containerne er opsagt. Smed er også en tung post, der er ikke 
fundet en løsning på hvordan den kan nedbringes.  
Omkring el, skal der søges ved fonde til LED pærer i ridehallen. 
Målet var også at søge ponyer ved fonde og sponsorer til skilte i ridehallen, der er søgt mange steder 

desværre uden held. Vi søger videre😊 
 



Økonomi 
Grejs Rideklub kan ikke bære sig selv økonomisk derfor skal der afvikles flere aktiviteter som kan bidrage til 
økonomien, det kræver flere hænder som ikke nødvendigvis sidder i bestyrelsen men som kan være en del 
af aktivitetsudvalget. 
 
 
 


