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Formandens beretning 
 
 
Endnu en gang skriver vi januar, og det betyder at vi mødes til vores årlige generalforsamling her i 
vores klub, Skeifa Svendborg. 

Året der er gået, har været præget af mange aflysninger af stævner, foredrag og ture. 

Pga det herpesudbrud som blev konstateret på Fyn, valgte mange klubber ikke at afholde deres 
arrangementer. Det er selvfølgelig ærgerligt, men jeg synes at vi skal være glade for, at vi i vores 
del af hesteverden tager så meget ansvar, at det først og fremmest gælder vores hestes sikkerhed, 
når vi mødes. 

Svendborg Open, som er vores største satsning i løbet af et år, blev aflyst i sidste øjeblik. Desværre 
var boksopsætningen i fuld gang, da vi valgte ikke at afholde stævnet. Så aflysningen var med sved 
på panden og bekymring for klubbens økonomi. 

Heldigvis har vi alligevel formået at holde skindet på næsen men har tabt indtjening pga 
Svendborg Open. Det er hvad der sker og nu kan vi se frem mod et nyt år, hvor vi forhåbentlig ikke 
skal opleve den frustration og bekymring som et sygdomsudbrud fører med sig. 

I løbet af året har jeg deltaget i møder ved Skeifa Fyn. 

Dette er altid nogle gode, konstruktive og oplysende møder. Samarbejdet mellem Skeifa Fyn og 
Skeifa Svendborg er noget der ligger mig på sinde og som jeg ønsker at bidrage mere til, end det 
har været muligt for mig i 2018. I Skeifa Fyn har de en stor viden om at drive klub og generelt om 
alt hvad der rører sig i Islandshesteverden.  

En ting begge klubber oplever som en udfordring er, at skaffe nok hænder til arrangementer og 
arbejdsdage.  

Jeg tror, at jeg kan tale for begge klubber, når jeg siger at vi har brug for, at medlemmer generelt 
støtter op, når der skal afholdes ting i Skeifa regi. 

I forbindelse med arbejdsdagen i efteråret, lavede jeg et surt opslag på Facebook. 

Jeg blev træt af, at det altid er de samme ”Tordenskjolds soldater” som mødte op og meldte sig 
under hjælperfanen. Det er stort set de samme mennesker jeg siger tak til hvert år, og det er 
skønt, men jeg mangler deltagelse. 

Vi som klub vil RIGTIG GERNE afholde stævner, lave ture, lave temaaftener mm, men det kræver at 
vi alle støtter op. Ellers brænder folk ud, og vi mister muligheder for at lave gode ting. Lad os nu 
stå sammen og give hinanden og vores klub en hånd. 

En time eller en kage, kan gøre en kæmpe forskel!! OG STORT TAK til alle som har hjulpet og alle 
som vil hjælpe 😊😊 

Jeg deltog i DI`s generalforsamling. Her blev der oplyst om, at det er blevet besluttet at ændre på 
hvordan vi tænker vores udtagelsesstævner. Der vil ikke længere blive afholdt 2 årlige 
udtagelsesstævner, men udtagelseskomiteen vil deltage ved flere stævner årligt. 
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Dette betyder, at vi som klub har mulighed for, at afholde et stævne som både rummer A-klasser 
og B-klasser, men som ikke lukker sig om A-klasser, som et udtagelsesstævne gør. 

Altså kan Svendborg Open få besøg af vores udtagelseskomite uden kun at bestå af A-klasser. 
Dette bliver godt, tror jeg, både for bredden i sporten, men også for diverse klubber, som får 
mulighed for at afholde deres stævner for både de dygtigste ryttere fra klubberne samt de 
dygtigste ryttere fra eliten. 

I år ligger Svendborg Open ”forkert” i f.t DI`s stævnekalender. Altså vil vores stævne støde 
sammen med andre stævner og derfor vælger vi at afholde endnu et stort stævne til skt. Hans. Her 
vil udtagelseskomiteen være til stede. 

Vi håber, at få god opbakning fra hjælpere, så stævnerne kan blive en succes. 

I år har bestyrelsen selvsagt ikke haft så meget stævneaktivitet. Og så alligevel: Vi har stadig vores 
3-gangsstævner som er rigtig godt besøgt og som er sjove at lave. 

Selvom stævnerne er blevet aflyst, er der blevet arbejdet på højtryk i kulissen, så der har for 
stævneudvalget været en stor arbejdsindsats. Tak for det. 

I år valgte vi at afholde vores sensommerstævne, selv om der egentlig var for få tilmeldte. Dette er 
desværre et billede som også har tegnet sig de tidligere år. Så, på trods af mange opfordringer til 
et stævne i sensommeren, er det på nuværende tidspunkt ikke planlagt i år. 

Traditionen tro har vi afholdt en tidlig og en sen arbejdsdag. 

På disse dage har vi fået malet klubhus, lavet nyt toplag på banen samt diverse forfaldende 
opgaver. Tusind tak for hjælpen til alle som mødte op. 

Sidste år nævnte jeg, at der i forbindelse med DGI´s landsstævne i år 2021, vil være mulighed for, 
at vores klub kan komme med ønsker som kan rette sig fremad. Evt hvilket lag der bliver lagt på 
parkeringspladser mm i tankefuld, så vi kan bruge det til stævner. Der er intet nyt, men jeg glæder 
mig til at følge udviklingen. 

Sidste opråb fra mig er: husk nu de nye vaccinationsregler!! 

Vi kan diskutere dem herfra og til evigheden, men de er som de er!! 

Det er nu, at reglerne gælder fra og det gælder alle fra VM til 3-gangsstævne. Hesten skal være 
vaccineret efter reglerne, uanset hvad vi synes. 

Start nu, få det overstået og lad os komme videre. 

 

Thomas Bjerre, Formand. 


