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Heslegård Sportsrideklub 

Bestyrelsens beretning for 2019 

2019 blev igen et aktivt år i Heslegård Sportsrideklub.   

Vi har afholdt 3 sløjfespringstævner og 7 dressurstævner, herunder 1.kval af gribskovmesterskabet, 

klubmesterskab, Sjællandsmesterskab for pony, finale i gribskovmesterskabet, og sidst men ikke mindst 

vores store Landsstævne i november med Eccocup. 

Klubmesterskabet for pony blev vundet af Frederikke Loft, og på hest vandt Amalie Strøh Petersen. 

Vinder af Gribskovmesterskabet for pony LA4 blev Matilde Juul, der også senere deltog i DM for klubhold 

og distriktsmesterskab for hold i andet klubregi og senest er debuteret i PRI.  

 

Melanie Pries er ligeledes debuteret i PRI, i det forgangne år. 

 

Vinder af gribskovmesterskabet for hest LA2 blev Zoë Willemoes, der også sammen med Anne Raaen 

Rasmussen, og Helle Westh blev først uplacerede ved Distriks mesterskab for klubhold. 

 

Distrikstmesterskaberne for klubhold blev vundet af vores HGS hold bestående af Emilie Lundquist Madsen, 

Lone Kielgast, Mie Henriette Brock og Mia Miehs.  

 

Vinder af Gribskovmesterskaberne for hest, MB1, blev Liv Vangsgaard Larsen, der også i 2019 red tre 

kvalifikationer af Eccocuppen, DM for junior, opnåede en landsstævne placering i MB1 og blev nr. 3 i B-

finalen ved hold DM sammen med Anna Bjørklund Themsen, Christina Dahl og Emilie Lundquist Madsen. 

 

De professionelle ryttere Michala Damm-Frydenberg, Lone Madsen og Sanne Glargård har også været ude 

og deltage i PAVO, DRF Championater og landsstævner og har ligeledes hentet fine resultater. 

 

På springsiden er Mie Stuhr fortsat klubbens eneste men også bedste internationale springrytter. Mie har 

deltaget i nations cup i Østrig, er blevet placeret som nr. 6 i en grand prix i polen, nr. 4 i Baltic cup trophy, 

vinder af small tour og nr. 3 i big tour til Baltic cup og redet internationale stævner i 5 forskellige lande.  

Stort tillykke til alle med de flotte resultater!  

Vi skal have uddelt Heslegård Sportsrideklubs 4 Championater: 

Spring pony og hest – og dressur pony og hest 

Spring pony: Her er der kun 2 der har indberettet point. Vinderen er Stine Tikkanen Pagh 

Spring hest: Her har vi kun 1 der har indberettet point så vinderen er Mie Stuhr-Petersen 

Dressur pony: Her er der 2 der har indberettet. Vinderen er Mathilde Juul Prip Kruuse. 

Dressur hest: I dette Championat har hele 5 ryttere indberettet og vi har derfor 2 placeringer. Nr. 2 er 

Alexandra Dacia Larsen og vinderen er Liv Nana Vangsgaard Larsen. 

Tillykke til jer alle. 
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Stævneudvalg og klubbens aktiviteter: 

I 2019 har vi haft stor glæde af et godt og aktivt stævneudvalg – Helle har været krumtappen i at få det hele 

til at køre med planlægning og afvikling af stævnerne, og hun er blevet godt bakket op af Zoe, Emilie, 

Sandra og Didder.  

”Rid for en dommer” og ”Miljøtræning” har også været på programmet til stor fornøjelse for rigtig mange 

ryttere.  

Et loppemarked så dagens lys, og det gav en god skilling til klubkassen. 

Michala, Lone og Katrine er fortsat fast tilknyttede dressur undervisere på stedet og Ole Nordahl kigger 

forbi om onsdagen, hvor der står spring på programmet. Torsdag aften er også Peter Ameris på stedet og 

undervise.  

Siden sidst har vi fået en ny tovholder på onsdagsspring og det er Lisa, der har været så sød at overtage den 

opgave – super dejligt for efter 7 år, var det tid til at give den videre. Der er plads til mange flere springere 

uanset om man er til bom på jord eller gerne springer højt. Tag kontakt til Lisa, så hjælper hun.  

Til generalforsamlingen sidste år bød vi på foredrag med dyrlæge Michael Sinding – i år blev det Joan 

Sartori med heste kommunikation og forståelse. Som det er nævnt kan Joans foredrag følges op med en 

clinic, hvis det har interesse. 

Traditionen tro havde vi også i 2019 vores pinseskovtur. Turen gik som vanligt til Gribsø og herefter hjem til 

fællesspisning.  

Sommerfest med grillgris ala Carsten og rundbold blev også en hyggelig sammenkomst og en del hjælpere 

deltog også ved vinsmagningen og fællesmiddagen ved landsstævnet. 

 

Økonomi: 

Resultatet, som vi i detaljer ser på senere, blev for 2019 blev et overskud på 25.320. - dertil skal tillægges 

5.000 kr. som er et sponsorat fra landsstævnet, der først er indbetalt nu. Dvs. i alt 30.320. -  Til 

sammenligning gav 2018 et overskud på 27.000. -, 2017 et overskud på 22.000 kr. og tilbage i 2016 var der 

et underskud 44.000 kr.   

Vi har altså på økonomidelen holdt skansen og øget vores opsparing en anelse. Vi har opfyldt vores 

målsætning om overskud, dels for at opnå en mulighed for at lave nye tiltag for klubbens medlemmer, som 

foredrag, clinics etc., men også for at være polstret til at foretage investeringer, der kan lette og gavne 

medlemmernes arbejde f.eks. ved afvikling af stævner og andre arrangementer. 

Som eksempel prioriterede vi i efteråret, at få sat en dør i indtil lageret bag sekretariatet. Dette for at 

undgå den massive trafik af dommere igennem sekretariatet særligt til landsstævnet, og ligeledes for at 

cafeen fik en lager bagindgang, så alle varer ikke skal slæbes igennem sekretariatet. Døren blev flittigt brugt 

til landsstævnet, og det gav den ønskede og nødvendige arbejdsro i sekretariatet.  

For et par år siden blev vi informeret om en vedligeholdelses plan, hvor cafe rummet skulle rives ned og et 

nyt etableres. Vi så der en mulighed for, at såfremt planerne blev iværksat, kunne vi, såfremt vi havde 

penge i kassen byde ind med en investering i et nyt køkken til cafeen, som klubbens medlemmer så både 
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kunne nyde godt af til hverdag, men også til stævner. Projektet blev desværre ikke til noget, men behovet 

for et nyt caferum er overhængende. 

Landsstævnet som er årets største sportslige og også mest arbejdskrævende begivenhed gav et overskud 

på kr. 50.547. - Det er godt gået, selvom det er mindre end 2018, hvor vi lavede rekord overskud på 

80.000kr. Årsagerne til det mindre overskud var bl.a. merudgifter til dommere (kørepenge godt 8.000), 

prioritering af et bedre telt, varme og lyd, men desværre også 2 færre klassesponsorer på i alt 10.000kr. 

Ved landsstævnet afviklede vi 221 starter, havde 36 overnattende heste, og i cafeteltet blev der serveret et 

stort og lækkert udvalg af mad og drikke. Udover den fine ridning som kunne opleves i hallerne, var der 

vinsmagning og rideudstyr at fornøje sig med og fællesspisning lørdag aften. Over 200 vagter blev besat af 

klubbens frivillige hjælpere. I større omfang end tidligere, blev det også nødvendigt at få venner og 

bekendte udefra hevet ind, til at lukke huller. Tak til alle der hjalp til - tilberedte mad og kager, tog vagter i 

cafeen, i sekretariatet, i dommertårne og i trafikken. Også tak til Duemosegård for et godt samarbejde 

omkring landsstævnet. 

 

Afslutningen om søndagen fortjener også stor ros. Til trods for at vi alle var godt udbrændte – så lykkedes 

det de standhaftige soldater at få ryddet op, muget bokse og lukket ned – så vi kunne afslutte kl. 21 – en 

super indsats.  

Fra bestyrelsen og hele klubben skal selvfølgelig lyde en meget stor tak til ALLE vores sponsorer – uden 

sponsorer kan det slet ikke lade sig gøre.  

Sponsorerne er med os på flere måder. Nogle betaler først på året for et skilt i Hal B. Andre sponsorerer en 

klasse til landsstævnet med ærespræmier og får plads reklameskilt i begge haller for et år ad gangen.  

Sponsoraftaler hedder Guld-, Sølv-, Bronze- og ad hoc. Det er enkelt og overskueligt hvilke muligheder, vi 

tilbyder sponsorerne, og hvad de kan forvente af os som klub. Arbejdet med at få fat i sponsorerne, og få 

dem til at vedgå sig samarbejdet år efter år, er tidskrævende men lønner sig.  

I 2018 havde vi en samlet sponsorindtægt på 65.000 og i 2019 var den på 55.000. - dertil kommer nogle 

naturalier sponsorater, hvor vi f.eks. får råvarer eller rabatter i stedet for kontant sponsorat.  

Grundlæggende er der ikke mange sponsorer, der oprigtigt mener, at det giver dem noget nævneværdigt 

tilbage, at de har et eller to skilte hængende i ridehusene og sender os en check på 2.500. - eller 5.000 kr.  – 

men holder man den gode positive dialog i gang, går dem på dørene adskillige gange, og husker man på 

ordentlig vis at takke dem både direkte på mail, på Facebook og ved stævnerne, så er der heldigvis fortsat 

nogen, der er til at overbevise, om det positive ved at støtte det frivillige arbejde og være med os. Men det 

er et langt sejt træk. 

 

Medlemskab 

Jf. ridehus reglementet skal Alle der færdes til hest på Heslegård Sportsrideklubs faciliteter være medlem af 
rideklubben og det er fuldt medlemskab. Passivt medlemskab giver ikke adgang til at bruge stedets 
ridefaciliteter. Bestyrelsen har i hele perioden arbejdet målrettet på, at få ny–tilkomne indmeldt i klubben 
og følge op på manglende kontingentindbetalinger.  
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Vi har netop gennemgået medlems kartoteket og konstateret at systemet ikke automatisk overfører 
juniormedlemmer til senior betaling – når de er blevet 18 år, og ligeledes er vi stødt på en håndfuld aktive 
ryttere, der har indmeldt sig i klubben som passive og dermed ikke betaler rette kontingent.  

Vi har derfor i sidste uge manuelt justeret og opdateret medlemskartoteket. De medlemmer, hvis 
medlemskab er blevet ændret, har fået besked fra klubmodul, men systemet kan tilsyneladende ikke selv 
trække mellemregningen. Vi opfordrer naturligvis de medlemmer det drejer sig om, frivilligt, at indbetale 
de 150.- eller 200 kr. de reelt skylder til klubben. 

Medlemsantallet bølger lidt op og ned – henover året er der generelt mange ind- og udmeldinger. Lige nu 
har i alt 127 medlemmer betalt kontingent for året 2020, 2 er i restance. Ved årsskiftet indberettes det 
samlede antal af indløste medlemskaber for hele 2019. Tallet var 172. Desværre kan vi se at 45 medlemmer 
har opsagt deres medlemskab i 2019.  

Om der er en større vandring ud og ind af vores klub i forhold til andre vides ikke, men vi ser en 
sammenhæng med den udskiftning der er blandt opstalderne. Kortere opstaldningsperioder og dermed 
medlemskaber kan være medvirkende årsag til, at det er svært at få mange nok til at være aktiver i 
rideklubben. Klubben har brug for stabile lang tids opstaldere, ligesom en god juniorafdeling med aktive 
familier, som hovedregel også er bidragende.  

Vi reviderede for to år siden vores klubfolder – den findes i rytterstuen og ligger også dropboks klar til tryk. 
I folderen står alle de informationer som ny-tilflyttere har brug for, for at melde sig ind.  

Klubben og fremtiden                                                                                                                                                                                        

Der skal selvfølgelig ikke mangle anerkendelse og tak til dem, der er aktive og bidrager til klubben. Det er 

dog fortsat en udfordring at skaffe nok frivillige hjælpere til arbejdsdage og stævner. Det gælder ikke kun i 

vores klub, men stort set over hele linjen indenfor alle sportsgrene og frivillige foreninger.  

Særligt har vi det seneste år efterlyst hjælpere til cafeudvalget – altså nogen der kunne tage mere andel og 

hjælpe Karin med at løfte basisopgaven at få handlet ind, produceret og klargjort cafeen – og være fast på 

ved stævnerne så ikke Karin skulle være her hver gang. Det er desværre rigtig lykkedes, så vi må sige at 

Karin virkelig har trukket lidt af et godstog.  

Karin har brugt rigtig mange timer både før og under stævnerne og fortjener med dem der har været 

hjælpere i cafeen at få anerkendelse for at aflevere årets cafe overskud på 52.815kr. Til sammenligning var 

overskuddet året før 24.000kr. Det er helt forståeligt, at du også må prioritere andre ting i din tilværelse og 

derfor allerede til landsstævnet gav udtryk for at ved årsskiftet ville det blive tid til at nye kræfter skulle 

tage over. Tak for indsatsen Karin.   

Manglen på hjælpere har også betydet at bestyrelsen, udover bestyrelsesarbejdet har måttet tage større og 

større andel i arbejdsdage, forberedelser til stævnerne og som hjælpere under stævnerne, for at få kabalen 

til at gå op. Klubbens faste udgift til husleje og el gør, at vi har et højt pres på at tjene penge.  

Da formålet med klubben er at fremme interessen for ridesporten, har det givet god mening at tjene penge 

ved at afholde stævner. Dressurstævner er bare ikke en guldgrube og derfor årsagen til, at vi, som nogen 

giver udtryk for, laver mange af dem.  

Forskellige stævner giver forskelligt afkast og kræver forskellig indsats. Men uanset hvad, så kræver det en 

ret stor omsætning og indsats af klubben, alene at kunne betale de 144.000 kr. i husleje og el som vi er 
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kontraktligt forpligtet til. Dertil kommer så at få råd til andre mere sociale arrangementer og at holde de 

løbende udgifter til ”klub-forretningen” kørende som internet, telefoni, klubmodul, kontorhold osv.  

Hvordan man får alle klubbens medlemmer til at engagere sig, kender vi fortsat ikke svaret på. Vi har 

forsøgt at skabe basis for det det sociale med foredrag til generalforsamlingen, gratis mad og drikke til 

arbejdsdage og stævner, pinseskovtur, sommerfest, fællesspisning til landsstævnet og juleafslutning – og så 

har vi selv som bestyrelse været på til hvert eneste stævne. 

I december inviterede onsdagsspringerne til en super hyggelig juleafslutning med gløgg og æbleskiver og 

stafetspringning som underholdning. Det blev annonceret på både facebook og med opslag i staldene. 

Græsted og omegns rideklub var inviteret og stillede med et hold friske ponyspringere, så der var noget at 

ride imod. Forældre og pårørende til springerne hyggede sig gevaldigt, men desværre, var der kun et par 

enkelte medlemmer uden tilknytning til spring, som tog sig tiden til at møde op.  

Køkkenskabe fyldt med efterladenskaber fra mus, og levende mus på køkkenbordet til juleafslutningen, et 

varsel om huslejestigning fra udlejer uden udsigt til forbedring af hverken cafe eller udendørsbane, og en 

næsten tom hjælperliste til sløjfespringstævnet mellem jul og nytår, fik konkret bestyrelsen til at stille 

spørgsmålet – er vi på rette vej her?  

Er klubbens aktiviteter og tilbud overhovedet i tråd med det medlemmerne ønsker sig?  Forsøger vi i 

bestyrelsen dybest set at vedligeholde noget, som tiden og medlemmernes ønsker er løbet væk fra, og er 

medlemmerne overhovedet indstillet på at tage endnu et år med disse udfordringer og levere hundredvis 

af timers frivillig arbejde, når det så ovenikøbet viser sig, at medlemmernes hårdt tjente penge, som vi 

betaler i husleje, går til at holde bokslejen nede med 200kr/måned, for den godt halvdel af klubbens 

medlemmer, der står opstaldet.  

Vi må som klub med rimelighed kunne forvente, at den husleje vi betaler, indtjent ved frivillig gratis 

arbejdsindsats, går til at vedligeholde og forbedre stedets faciliteter både til gavn for klubbens medlemmer 

i det daglige, men naturligvis også for at opfylde lejekontrakten, hvor klubben lejer faciliteterne til 

afholdelse af stævner.  

Vi erkender, at vi som bestyrelse, tabte pusten. Ingen må blive i tvivl om, at vi har lagt vores arbejdsindsats 

og ildsjæl i Heslegård Sportsrideklub for at opfylde vedtægten ”at fremme interessen for ridesporten” - ikke 

for at holde bokslejen nede for opstalderne.  

Det er vigtigt at huske at det er medlemmernes klub – ikke bestyrelsens eller udlejers, og det blev en reel 

bekymring for os, om der overhovedet, ville kunne findes 5 nye bestyrelsesmedlemmer, et stævneudvalg, 

et cafeudvalg og de nødvendige hjælpere til at drive klubben videre på disse præmisser. 

Derfor indkaldte vi til medlemsmøde med titlen: Hvordan skal fremtiden for din rideklub se ud. Pga. 

tidspres blev det med kort varsel, men heldigvis mødte over 20 medlemmer op. Referatet derfra er 

udsendt. Der kom mange gode input og ting blev vendt og drejet, og vi fik som bestyrelse mulighed for en 

dialog med de fremmødte om de udfordringer, som klubben har. 

En vigtig take-home message fra medlemmerne var ”Klubben har for store udgifter i forhold til indtægter 

og tjener for lidt på stævner i forhold til arbejdsindsatsen”. ”Man er nødt til at se på snitfladerne i 

trekanten: udlejer - klub og opstaldere. Opstalderne er pt. ikke konkurrencemindede og dermed ikke vilde 

med at være hjælpere til så mange stævner. Hvordan skal klubben tjene sine penge”? 
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Vi lyttede og som I vil se efter beretningen, har vi opstillet et budget for 2020, hvor ønsket om færre 

stævner imødekommes. Færre stævner vil give lavere indtægt både på stævnesiden men også på cafesiden 

– og samlet set vil den model munde ud i et underskud.  

Men der er heldigvis flere veje at gå til Rom. Man kan enten forsøge at blive bedre til at tjene penge lettere, 

eller man kan forsøge at nedsætte udgifterne.  

Forsøget på at tjene penge lettere har vi allerede konkret arbejdet med, ved at få etableret flere 

sløjfespringstævner og samtidig også arbejdet med mulighederne for komme i betragtning til kommunalt 

tilskud. Da vi ikke har rideskole og heller ikke så mange juniormedlemmer, der kan udløse tilskud, så vil der 

kun være mulighed for at opnå et mindre, men ikke uinteressant tilskud fra lokale og materialepuljen, 

formentlig samlet, hvad der svarer til overskuddet fra et godt klubstævne.  

Desværre er vores rideklub slet ikke er godkendt i Gribskov kommune, og vores vedtægter opfylder ikke 

kravene for godkendelse, som de ser ud nu. Det kræver derfor en revision af vedtægterne, samt en 

vedtagelse på en ny generalforsamling for at komme i betragtning til midler fra div puljer.  Et arbejde vi 

egentlig havde besluttet at kaste os over før jul, men som strandede af de førnævnte årsager.  

Uddeling af overskudsmidler fra Musik i lejet er forsøgt ansøgt, men her gør det sig gældende, at stiller man 

ikke med et hold frivillige hjælpere til afviklingen, så kommer man som forening heller ikke i betragtning 

ved uddeling.  

Den anden vej at gå af, er at nedbringe udgifterne. Derfor er en opsigelse af lejekontrakten med henblik på 

genforhandling og nedsættelse af huslejen en mulighed. Det vil give et mindre økonomisk pres på klubben 

og dermed også på behovet for frivillig indsats.  

Ved at inkludere medlemmernes ønsker, afstemt med den indsats medlemmerne er villige til at bidrage 

med, er vi overbevist om at det med en ny lejekontrakt, vil kunne lade sig gøre at modernisere og udvikle 

Heslegård Sportsrideklub til en klub, der fortsat kan tilbyde gode, men færre stævner, men som også i 

større grad end i dag, kommer til at favne og få gavn af de mindre stævneinteresserede medlemmer. 

I aften vælges et nyt hold bestyrelsesmedlemmer. Vi, der de seneste år har lagt vores ildhu i projektet, ved 

at der skal en vis robusthed til. Vi har spillet med åbne kort om udfordringer og behovet for forandring, og 

det er vigtigt for os at sige, at vi selvfølgelig står til rådighed for en god overlevering. 

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen, cafeudvalget, stævneudvalget og de aktive medlemmer 

for et fremragende samarbejde de sidste to år. Det har været en fornøjelse at være ildsjæl sammen med 

jer, og opleve den gensidige opbakning alle parter imellem. Vi har virkelig fået noget fra hånden. Tak skal I 

have.  

Med ønske om et godt år 2020. 

Bestyrelsen 

   


