
 

 

 

Referat fra Saga Svendborg bestyrelsesmøde 

Den 16. marts 2021, kl. 19.00-21.00 som Facetime 
 
Deltagere: Maria, Sandra, Helena og Susanne (referent). Afbud: Camilla og Wickie. 
 
 
1. Godkendelse af referater 
 De er ikke udarbejdet endnu. 
 Det bliver næste gang. 
 
2. Budgetopfølgning og regnskab for 2020 (udsættes til næste møde) 
 
3. Planlægning af møde med DI 
 DI har inviteret til møde den 18. marts, kl. 19-20. Hvad vil vi gerne informere om? Hvad vil vi gerne 

vide mere om? 
 Udkast til 2-pager, der kan sendes på forhånd sammen med deltagere og e-mail adresser er vedlagt. 
 Vi vil gerne fortælle om vores arbejde med udvikling af klubben, om autonomi til udvalgene og om 

sponsorer.  
 
4. Status på forhandling om bygninger og arealer 
 Orientering om seneste nyt. 
 Godkendelse af de budgetter, der er vedtaget over Facetime-mødet den 24. februar, og sidenhen er 

brugt i ansøgningen til Svendborg Kommune om støtte til ridebane og klubhus.  
 Bane 163.000 + hegn 35.000, heraf 50.000 kr i egenfinansiering. 
 50% af varmekilde til et kommende klubhus (varmepumpe). 
 Det blev tillige besluttet at købe 4 børnespring og et sæt cavalettis. 
 Der skal sendes ansøgning til SEAF om støtte til en varmepumpe 50%. den 21. marts. 
 
5. 3-gangsstævnet 
 Status på planlægning af 3-gangsstævnet den 27. marts. 
 Skal formentlig afvikles som tre små stævner for at overholde forsamlingsforbuddet med max 25 på 

pladsen. 10 deltagere i hver afdeling (kl. 9-11, 12-14 og 15-17). På banen er der Sandra, Maria, 
Thomas og Kristiane som dommer. Susanne både deltager og fotograferer, og henter sandwiches. 

 
6. Rosetter med logo 
 Har vi modtaget rosetter? 
 Ja, og de er super flotte. 
 
7. Nyt fra udvalgene 
 Nyt fra aktivitetsudvalget: Planer om fast undervisning på banen. Spørgeskemaundersøgelse om 

ønsker til aktiviteter. 
 Nyt fra sponsorudvalget: Tina Poulsen arbejder på at finde præmiesponsorer til forårsstævnerne. 
 
8. Eventuelt 
 Henvendelse vedr. koordinering af stævnedatoer. Susanne følger op overfor Skeifa. 
 Sandra og Maria ser på klubtøj. 

  



Bilag: 2-pager til møde med DI. 
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Foreningen Saga Svendborg og Tankefuldbanen 
 
Saga Svendborg blev etableret under navnet Skeifa Svendborg i 2012 i forbindelse med etablering af 
Tankefuldbanen bag den nuværende FGU-skole. Baneanlægget består af en 250 meter ovalbane, et passpor på 350 
meter og et areal til collecting ring, der til daglig bruges som ridebane. Foreningen valgte at kappe båndende til 
Skeifa Fyn og blive selvstændig i 2020, hvor klubben også skiftede navn til Saga Svendborg. 
 

 
 

Velfungerende udvalg 
Saga Svendborg har en velfungerende bestyrelse og udvalg (stævneudvalg, aktivitetsudvalg, juniorudvalg, 
cafeterieudvalg, baneudvalg og sponsorudvalg). Det er lykkedes at engagere unge i foreningsarbejdet, og halvdelen 
af medlemmerne i bestyrelse og udvalg er i 20’erne. 
 

Ambitioner og plads til ildsjæle 
Saga Svendborg er en ambitiøs forening. Det gælder i forhold til niveauet af stævner og udvikling af klubbens 
rammer. Det gælder kvaliteten af alt det vi laver. Uanset om det er et stort eller lille stævne, et kursus eller en 
skovtur, så skal deltagere, tilskuere og de frivillige have en god oplevelse med højt serviceniveau. 
Vi tror på, at vores stævner og aktiviteter får høj kvalitet ved at give udvalgene fri til at lave det, de brænder for. 
Rammerne er, at udvalgene ikke må ødelægge klubbens image eller sætte klubbens økonomi over styr.  
 

Stævner på alle niveauer 
Klubben afholder hvert år stævner på alle niveauer og har ambitioner om mere. Vi afholder årligt flere DRL stævner 
i Sport ABD og Gæðingakeppni. Årets højdepunkt er et WRL stævne med ryttere fra hele landet. For bredden både 
starter og slutter vi sæsonen med hyggelige 3-Gangstævner for urutinerede heste eller ryttere. Som noget nyt har 
stævneudvalget i år søsat Saga Toelt i forbindelse med World Toelt (om det kan afholdes, vides endnu ikke). 
 

Aktiviteter 
Klubben har et fællesskab om de mange forskellige aktiviteter, som knytter sig til den islandske hest. Lige fra 
skovture, kurser, ridelejre, foredrag og stutteribesøg til klubaftener og ølsmagning.  
 

Medlemsvækst 
Skeifa Svendborg havde 165 medlemmer i januar 2020. Saga Svendborg har haft stigende medlemstilslutning, selv 
om vi har haft meget færre aktiviteter i 2020 pga. corona-restriktioner. Foreningen har pt. 261 medlemmer, heraf 
221 på Fyn og 40 i resten af landet. Klubben har en velfungerende hjemmeside www.saga-svendborg.dk, udsender 
medlemsnyt 1-2 gange pr mdr., har en FB-side med knap 1.100 følgere og en FB-gruppe med 700 medlemmer. 
 

God økonomi og sponsoraftaler 
Foreningen har en sund økonomi, foretager løbende investeringer og står selv for vedligehold af baneanlæg, både 
økonomisk og i form af arbejdskraft fra medlemmerne. Foreningen har i efteråret 2020 indgået sponsoraftaler med 
25 virksomheder, primært indenfor islænderverdenen, om faste årlige bidrag til støtte til stævner og aktiviteter.   

https://saga-svendborg.dk/foreningen/
https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=7664
http://www.saga-svendborg.dk/
https://www.facebook.com/SagaSvendborg/
https://www.facebook.com/groups/369761649797442/
https://saga-svendborg.dk/bliv-medlem/
https://saga-svendborg.dk/bliv-medlem/
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Saga Svendborgs planer om et samlet islandshestecenter 
Siden etableringen haft klubben haft en vision om at skabe et sammenhængende islandshestecenter, hvor der kan 
afvikles stævner fra de små lokale til de store internationale. Et center med rammer til afvikling af kåringer og 
undervisning, kurser, juniorlejr mm. for klubbens medlemmer og tilrejsende ryttere. I 2021 flytter FGU-skolen, og 
det kan derfor blive muligt at realisere visionen om sammenhængende baner og klubhus samt agilitybane og 
muligvis også hestehold. Klubben forhandler pt. med Svendborg Kommune om råderet over arealer og bygninger. 
 

Nyt klubhus med toiletter, bad og køkken 
Klubben arbejder på at få lov til at etablere nyt klubhus i den 100 m2 store barak ved baneanlægget. Den skal bygges 
om med etablering af køkken, toiletter og brus. Til træning, kurser og undervisning vil den tætte sammenhæng 
mellem banerne og klubhuset være et kæmpe plus. Man kan gå fra teori indendørs til træning udendørs, og 
tilskuere kan side i klubhuset eller udenfor og følge med i træningen på ridebanen. Nyt klubhus og ny ridebane er 
visualiseret ovenfor.  
Klubben har ansøgt Svendborg Kommune om tilskud på 165.400 kr. til tilslutning af vand, spildevand og el samt 50% 
af varmepumpe. Vi forventer selv at kunne finde finansiering og spare op til ombygningen.  
 

Ridebane på 30x48 meter til opvarmning og træning 
Klubben arbejder på at etablere en ridebane mellem det kommende klubhus og collecting ring. Til stævner vil 
opvarmningsbane ved collecting ring give god logistik for rytterne, og til træning og undervisning er placeringen af 
ridebanen tæt på det øvrige baneanlæg og klubhus ideel. 
Klubben har i marts 2021 søgt Svendborg Kommune om støtte på 148.800 kr. til etablering af banen (285.000 kr.). 
 

Agility for klubbens fritidsryttere 
Klubben har planlagt at etablere en agilitybane. Halvdelen af klubbens medlemmer dyrker ikke de klassiske 
konkurrencediscipliner på ovalbanen. For turrytterne giver en agilitybane mulighed for at øve terrænudfordringer 
og horsemanship.  
Klubben har i februar 2021 ansøgt Fritidsrådet om støtte til agilityforhindringer til et samlet projekt på 46.500 kr., 
hvoraf klubben har skaffet 10.000 kr. til med- og egenfinansiering. 
 

Mulighed for opstaldning 
Helt fra de allerførste planer om et baneanlæg var det en del af planen også at etablere hestehuse. Nu hvor skolen 
flytter er der muligheder på arealerne syd for Tankefuldbanen, hvor der pt er to mindre løsdrifte og en rundbuehal 
til opbevaring af halm. Der er to store foldarealer på meget stejle skråninger, som er perfekte til islandske heste. 
Disse arealer søger klubben om at leje med henblik på at få opstaldere, så der er heste og ryttere, der holder til ved 
baneanlægget. Det vil give liv og flere daglige aktiviteter til banerne. Med tiden kan vi bygge rigtige hestehuse. 
Med muligheden for hestehold vil der for alvor være tale om et rigtigt islandshestecenter. 


