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Formandens beretning for året 2021 

 
2021 var klubbens første rigtige år, som Saga Svendborg. Det var også et år, hvor vi blev dygtige til at arrangere 
corona-sikrede stævner og aktiviteter. Vi har vel nærmest det sorte bælte i agilitet og forandringsparathed. Jeg vil 
give et kort tilbageblik, selvom vi mest trænger til at se fremad og komme videre. 
 
Helt overordnet er opbakningen til vores klub stor – og den vokser. Vi er gået fra 165 medlemmer i 2019 til 209 i 
2020 og til 301 medlem i 2021. Velkommen til de mere end 100 nye alene sidste år! Vores medlemmer er 
primært fra Fyn med en del stævnemedlemmer fra hele landet.  
 

  
 
Da klubben blev selvstændig i 2020 besluttede vi på generalforsamlingen at lave familiemedlemsskaber. Jeg 
synes, det går rigtig fint. Et familiemedlemskab består i gennemsnit af 2,5 personer. Ser vi på aldersgennemsnit 
og -fordeling, så har vi fået rigtig mange juniorer og unge ryttere. Kun 7 medlemmer er under 10 år. Men, vi 

mangler nu stadig nogle flere mænd, og ikke mindst drenge       
 
På Facebook har klubben rundet 1200 følgere, og Saga Svendborgs FB-gruppe har snart 800 medlemmer – og her 
er medlemmerne er velkomne til selv at lave langt flere opslag. På FB bliver opbakningen til klubben meget synlig 
– det er dejligt, så tusind tak for det! 
 
2021 var første år med både hovedsponsorer og faste sponsorer – 25 virksomheder i alt, hvor langt de fleste er 
leverandører til islænderverdenen. Sponsoraterne betød, at vi har kunnet starte året med at fakturere 45.000 kr., 
og de midler gik sidste år til IT-udstyr til stævneudvalget, en traktor og brakpudser samt børnespring.  
 

  
 
TUSIND TAK for støtte og opbakning til klubben. Tusind tak til alle medlemmer, sponsorer, deltagere og frivillige i 
vores stævner og andre aktiviteter!  
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Klubbens stævneudvalg fandt på gode løsninger, så vi kunne holde DRL-stævner i sport og gæðingakeppni i både 
maj og august – begge gange med tilskuere. Der var masser af deltagere og flotte ridt, og der var cafeteria og 
tilskuere. Der blev hygget, grint og snakket med afstand – lige hvad vi trængte til!  
Tusind tak til jer alle i stævneudvalget, og ikke mindst din store indsats Trine! 
 
I stævneudvalget var de også kreative på andre måder og fandt på Saga Toelt i forbindelse med World Toelt – der 
desværre blev aflyst – og Saga Vinter Liga, som startede i november og slutter på søndag. Og så skulle I naturligvis 
også lige arrangere DM i sport sammen med Tvistur – og I gør det igen i år, hvor I også tager gæðingakeppni med.  
I er så seje. 
 

  
 
I klubbens aktivitetsudvalg har de fortsat en del af aktiviteterne fra forrige år med fælles ridetur til Svelmø og 
juleturen. I 2021 var der mange aktiviteter rettet mod avlen. Vi har på stutteritur til Stald Almindingen, holdt 
vejledende bygningsbedømmelse, Saga Følshow 2021 og foredrag om reproduktion. Der var også andre 
spændende foredrag i efteråret, hvor vi blev klogere på foder, eksem og mavesår.  
Tusind tak til aktivitetsudvalget! 
 

  
 
Juniorudvalget blev til et ungdomsudvalg, der arrangerede SAGA Ungdom med 12 unge i alderen 12-18 år. SAGA 
Ungdom er et fællesskab for de unge islænderryttere, der deltager i det 1-årige forløb. De unge mødes mindst en 
dag om måneden på Tankefuldbanen til undervisning, et tema og noget socialt. Tusind tak til ungeudvalget og ikke 
mindst til initiativtagere og tovholdere Heidi og Kristian. Det er skønt at se de nye venskaber i flokken, som jo også 
er et resultat af forløbet. 
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Klubben har et fantastisk baneanlæg, og det bliver vi ved med at have, fordi vi har verdens bedste baneudvalg. 
Thomas og Emil gav i 2021 banen den helt store tur med ny stenmel, afretning og salt. Banen er en fornøjelse at 
ride på både til hverdag og stævner. Vi er alle meget afhængige af jeres arbejde – tusind tak for det!  
 

  
 
Sponsorudvalget består af Tina Poulsen og jeg selv, og med aftalerne for hovedsponsorer og faste sponsorer på 
plads, forsøgte vi os med at få præmiesponsorer til forårsstævnerne. Der var god opbakning og flotte præmier – 
men arbejdet med at holde styr på alle detaljer var nok også lidt større end, vi havde forventet. Fremover bliver 
der nok primært præmiegaver til de større stævner.  
 
Mulighederne for, at frivillige kunne hjælpe til stævner og arbejdsdage, var ikke lige så begrænsede i 2021, som i 
året før, men der var fortsat mange retningslinjer fra myndighederne, som skulle overholdes. Tak for at hjælpe til, 
når det var muligt. 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 2021 været et år med fokus på at få en aftale med Svendborg Kommune om arealet til en 
kommende opvarmnings- og træningsbane og et nyt klubhus. Det har trukket i langdrag, og den er ikke i mål 
endnu. Vi tror og håber på en løsning, som kommer til at fungere for klubben. Det lykkedes ikke at få økonomisk 
støtte fra Svendborg Kommune, men klubben fik en lånegaranti til en opvarmningsbane og klubhus. 
Ellers står bestyrelsen jo for årets to 3-gangsstævner og for arbejdsdagene, hvor der heldigvis er god opbakning 
fra både deltagere og frivillige. Og Wickie står for klubbens regnskab, ikke mindst – en opgave som vokser i takt 
med klubbens aktivitetsniveau. 
 
Tusind tak til holdet for arbejdsindsatsen og samarbejdet om de mange forskellige opgaver! 
 
Det var alt - tak for ordet!  
 
Susanne Linnet Aagaard, formand 


