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Formandens beretning 2021 

 
2020 var på alle måder et specielt år og med en formandsberetning midt inde i 2021 føles det gamle år allerede 
langt væk. Men vi skal nu alligevel have et tilbageblik, da 2020 også var et vigtigt år for klubben.  
 
I januar 2020 besluttede vi at blive en selvstændig klub. Med den beslutning fik klubben senere også nyt navn, 
Saga Svendborg, efter en proces, hvor mange af jer kom med navneforslag og deltog afstemninger. 2020 blev 
derfor året, hvor klubben fik papir på egne vinger og egen identitet.  
 

 
 
Opbakningen til vores selvstændige klub har været stor. Klubben fik 209 medlemmer i 2020, og mange nye 
medlemmer er kommet til i år – velkommen til alle! Vores medlemmer er primært fra Fyn med en del 
stævnemedlemmer fra hele landet. Vores udgangspunkt var 165 medlemmer i 2019. I 2020 fik vi 109 nye 
medlemmer og mistede 65.  
 
Da klubben blev selvstændige besluttede vi på generalforsamlingen at lave familiemedlemsskaber. Og hvordan 
er det så gået? I 2020 havde klubben 103 enkeltmedlemmer og 39 familier. 42 gamle medlemmer bliver til 28 
familier med 32 nye familiemedlemmer. Vi fik også 11 nye familier med 32 medlemmer. Alt i alt har 
familiemedlemskabet giver 64 nye medlemmer. De gennemsnitlige familiestørrelse er 2,7 personer.  
 
Ser vi på aldersgennemsnit og -fordeling, så er medlemmerne blevet yngre. Vi har fået mange flere junior- og 

ungryttere. Men vi mangler nu stadig nogle flere mænd, og ikke mindst drenge       
 

 
 
På Facebook har klubben rundet 1000 følgere, og Saga Svendborgs FB-gruppe har snart 700 medlemmer – og der 
er god debat i gruppen. Følgere mm er her midt i 2021 steget yderligere. 
 
I 2020 satte vi gang i at skaffe sponsorer og sikre faste aftaler. I løbet af efteråret fik klubben aftaler med 25 
virksomheder, hvor langt de fleste er leverandører til islænderverdenen. De fem hovedsponsorer, som klubben 
hidtil har haft, sagde ja til at fortsætte også i 2021. Og 20 virksomheder, sagde ja til at være faste sponsorer de 
næste 3 år.  
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Sponsoraterne betyder, at vi har kunnet starte året med at fakturere 45.000 kr., og at vi kan gøre det i årene 
fremover. Sponsoraterne skal gøre vores stævner endnu sjovere og bedre, og det giver ro at have ’startkapital’, 
når årets planlægning går i gang. Hovedsponsorerne ses på dommerhusene, mens de faste sponsorer ses på et 
fælles skilt på klubhuset. Og så er de alle på hjemmesiden naturligvis.  
 

 
 
TUSIND TAK for støtte og opbakning til klubben. Tusind tak til alle medlemmer, sponsorer, deltagere og frivillige i 
vores stævner og andre aktiviteter!  
 
2020 blev selvfølgelig også året, vi vil huske for corona og dertilhørende aflysninger pga. corona-restriktioner. Vi 
skal passe på hinanden, og det har vi også gjort i klubben. Men det blev unægteligt et usædvanligt år, som bla. 
medførte aflysning af forårsstævner, 3-gangsstævner, stutteritur til Teland, paskursus og juletur. 
 
I klubbens hårdtarbejdende stævneudvalg fandt de heldigvis på kreative løsninger til, hvordan de under sikre 
former kunne arrangere og afvikle to Sport AB stævner og to Sport D stævner i løbet af juli og august samt et 
efterårsstævne i gæðingakeppni. Der var masser af deltagere, flotte ridt og tilskuere med afstand. Der var glæde 
og smil. Kæmpe tak og cadeau til jer alle i stævneudvalget! 
 

 
 
I klubbens aktivitetsudvalg var der gang i islandsk flydeterapi og foredrag Theresa Schumann inden 
restriktionerne startede. Da der blev åbnet lidt op sidst på foråret, kunne de gennemføre et kursus med Rasmus 
Møller og to fælles rideture til Elsehoved. Og i august lykkedes det med en helt uforglemmelig fællestur gennem 
tidevandet til Svelmø. Da corona’en ramte var der ellers nogle rigtigt spændende arrangementer i støbeskeen, 
som først kan blive aktuelle igen senere i år – og jeg kan desværre ikke afsløre noget, men blot konstatere, at vi er 
heldige at have et effektivt udvalg med kontakterne i orden! 
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Corona eller ej, så holder vores baneudvalg banen flot. Den er en fornøjelse at ride på, uanset om det er til 
hverdag eller til stævner. Vi er alle meget afhængige af jeres arbejde – tusind tak for det! Og Thomas, så I har 
endda knoklet meget mere i år, men det får I altså først tak for til næste år. 
 

 
 
Sponsorudvalget består af Tina Poulsen og jeg selv, og vi er kommet godt fra start med en arbejdsfordeling, hvor 
jeg laver sponsorkoncepter og kommunikation om sponsorerne, og Tina ringer ud til de mange mulige sponsorer, 
besøger dem og får aftalerne i hus. Telefonkanvassing er ikke en af de opgaver, som folk står i kø for at få, så det 
er mega-sejt Tina – tusind tak! 
 
Juniorudvalget kom ikke rigtig i gang i 2020, men der sker noget i år, som det nye ungdomsudvalg vil fortælle om 
senere. 
 
Alle de frivillige har vi haft lidt sværere ved at bringe i spil under corona, da restriktionerne medførte, at vi skulle 
have 100% styr på alle personer til vores aktiviteter, og at vi skulle være så få arrangører som muligt. Vi er sådan 
set alle frivillige – i bestyrelse og udvalg – så når jeg omtaler frivillige her, så tænker jeg på alle jer, der hjælper til 
ad hoc til stævner, på ture, arbejdsdage  mm. Tak for at hjælpe til, så det hele kan lade sig gøre! Vi er glade for al 
den hjælp, vi kan få til de aktiviteter, som vi sætter i gang. I må også gerne bare stå for en aktivitet selv, hvis I helst 
vil det – eller hjælpe til, hvis det lige passer en dag. Bare sig til. 
 

 
 
I bestyrelsen har 2020 været et år med mange store og uvante opgaver. Meget har drejet sig om at blive en 
selvstændig forening og lave en proces, så I som medlemmer også kom med på rejsen fra Skeifa Svendborg til Saga 
Svendborg. I bestyrelsen har vi haft en proces med design af logo, hvor vores egne kreative evner også fik lov at 
folde sig ud sammen med Ping Pong Posters. Resultatet er vi rigtig glade for. Og så har corona og overholdelse af 
skiftende restriktioner fyldt i bestyrelsen. De mange vigtige diskussioner i en tid med virtuelle møder og aftaler på 
Messenger har slidt lidt, må jeg være ærlig at sige – ikke mindst, når cafeteriets gamle slik for længst er spist op. 

Det plejer nemlig at være vores mødeforplejning       Tusind tak til holdet for samarbejdet i en både spændende 
og udfordrende tid! 
 
Det var alt - tak for ordet! Jeg glæder og til at se jer på banen, ude i naturen og hvor vi nu ellers udfolder 
passionen for den islandske hest. 
 
Susanne Linnet Aagaard, formand 


