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Grejs Rideklub

Vi vil i bestyrelsen gerne starte med at takke jer medlemmer for den uvurderlige støtte, som vi har

modtaget til Grejs Rideklub, både under nedlukninger og økonomisk. Ud over corona har det

forgangne år været præget af, at en ny bestyrelse med en ny formand skulle finde sine ben at stå på,

og det har kostet mange kræfter at nå dertil, hvor vi er i dag.

Vi har skiftet ud i undervisergruppen og er glade for, at klubben i dag har 3 meget dygtige og

kompetente undervisere. Desuden har vi fået skiftet ud blandt elevponyerne. Vi har i årets løb sagt

farvel til Jessica, Cikala, Mira og Diablo, og vi har til gengæld fået Scooby, Merlin, Filli, Miss P og

Loti - jo, der er lidt at holde styr på☺

De nye elevponyer kommer ikke af sig selv - de skal findes på markedet, og de skal afprøves af to

eller flere ryttere. Det kræver nogle køreture og nogen gange langvejs, og bare fordi en pony er til

salg, er det ikke sikkert, den kan bruges til vores rideskole. Så det er slet ikke alle ponyer, vi prøver,

der når hele vejen til Grejs - og selv om de gør, kan de godt ryge retur igen, hvis kvaliteten ikke er

der. Ud over den frivillige tid der bruges på at se og prøve ponyer, skal der samles penge til at købe

ponyerne for. Priserne på ponyer har generelt været skyhøje, og det har DR interviewet os om: Det

kan blive dyrere at gå til ridning. Priserne på heste og ponyer er på himmelflugt | Trekantområdet |
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Vi har søgt rigtig mange fonde og fået mange afslag, men også lidt penge, og vi har hjulpet med at

dele skraldeposer ud, haft vagter ved Vejle kommunes aktiviteter og fået nye sponsorskilte i

ridehallen. Hvis vi selv skal sige det, er vi faktisk ret stolte af, hvad vi har opnået.

Af aktiviteter for elever og parter kan nævnes ridelejren for de store, som blev afholdt i september -

det var en skøn weekend med godt poolvejr, westernridning, balancetræning og masser af hygge

med ponyer og rideveninder. En hel dag med aktiviteter for elevrytterne blev det også til, hvor der

blev demonstreret udstyr, øvet fald og hygget med ponyerne. Vi fik afholdt Efterårsstævne i et

fantastisk sensommervejr med kåring af klubmestrene Emily Odderskov i dressur (elever) og Meta

Halager i spring og dressur (part/privat).

I december afholdt vi juleshow med spring, dressur og fine holdopvisninger samt besøg af

julemanden. Dagen var velbesøgt, og der blev solgt godt til både amerikansk lotteri, auktion og i

boden, alt sammen til gavn for klubben. Det nye år startede vi med løsspring med champagne og

kransekage, og i februar holdt vi fastelavn med tøndeslagning og minispring.

Det kommende år har vi lagt en plan for, og vi satser stærkt på både at holde 2 ridelejre, mindst 2

stævner og måske nogle mindre aktiviteter. Vi har fået en del nye medlemmer, så opsadlingskurser

og førstehjælpskurser er lige på trapperne. Desuden ønsker vi at udbyde ryttermærker, som øger

kendskabet og sikkerheden til omgang med og pasning af vores søde ponyer.
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Vores vision for Grejs Rideklub er, at det skal være et sted, hvor alle kan komme og have det sjovt,

og vi skal afholde aktiviteter for alle i klubben, både elever og parter, og også gerne for private

ryttere. Da Grejs Rideklub er drevet af frivillige, vil vi meget gerne have flere hænder til at løfte de

forskellige aktiviteter.

Grejs Rideklub har et aktivitetsudvalg, som næsten udelukkende består af bestyrelsesmedlemmer

og undervisere, så her kan DU gøre en forskel! Her kan man melde sig til at hjælpe med eller stå for

et enkelt arrangement, og hvis alle gør det, er byrden mindre for alle. Vil du være med til at

arrangere en ridelejr eller et stævne, tager aktivitetsudvalget imod hjælp med kyshånd❤

Bestyrelsen er som altid delvist på valg, og i år står vi desværre i den situation, at Birgitte, som blev

valgt som formand sidste år, af personlige årsager har valgt at trække sig før tid. Derfor skal vi finde

en ny formand for den sidste valgperiode.

Antallet af medlemmer er stabilt - vi har mistet nogle stykker under corona, men der er gjort et

godt indhug i ventelisten, så vores elevhold er ved at være fyldt op igen. Vi har dog valgt at være

påpasselige med at fylde holdene, så vores ponyer kan følge med, både fysisk, men også mentalt.

For vores ponyer er det vigtigste i vores rideklub - uden dem er der ikke noget, der hedder Grejs

Rideklub❤
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