Formandens beretning
2016 har været endnu et begivenhedsrigt år på HIRK. Vi har fået gennemgået, løst og behandlet rigtig mange
opgaver og projektet.

Heste
Til rideskolen er købet en del nye heste, som erstatning for ældre heste eller som supplement fordi vi stod og
manglede en bestemt type hest; Alvin, Snip, Chippo, Frønse (vores sponsorhest fra SparNord fonden), Opera,
Maxi osv. Vi har købt heste for omkring 90.000 i år
Farvel til Medina som endte som følhoppe, Santana blev aflivet efter 24 år hos os, Jess givet til zoo, Falco
flyttede ind hos Nyt hesteliv, Silja er gået på pension hos familie på landet.
Siden september er alle rideskolehestene fast kommet på fold i weekenden – ekstra vagter er mødt ind, og
det har gjort at hestene har kunnet være ude til sent eftermiddag. Tak til Privatopstaldere samt Lisbeth og
Cecilie.
Mange af vores heste går nu med dækken, det skærmer for mudder og den lange pels og vi har derfor i 2016
undgået gjordsår som følge af mudder. Det har så til gengæld betydet at 17 dækkener skulle repareres efter
sæsonen sluttede. Vi har her i rytterstuen fået bygget ekstra skabe, da dækkener til 17 heste fylder meget. I
den forbindelse har vi også købt vores egen vaskemaskine så vi selv kan vaske og imprægnere disse
dækkener.

DRF
Vi blev recertificeret og fik en nye certificering – nu er vi den eneste klub i Danmark som har 7 certificeringer.
I samarbejde med DRF fik vi afholdt temaaften d. 15/11 om korrektdressurridning.

Stævner
Dem fik vi holdt mange af i 2016 og det er vi også nødt til. Der har været en yderligere nedgang i rideskolen
og derfor skal vi tjene nogle ekstra penge. Det samlede overskud efter udgifter, blev på godt 100.000, og det
har krævet mange frivillige hænder. Størstedelen af overskuddet fra stævnerne går til indkøb af nye hest
samt udstyr til elevskolen.
Vi afholdte et D-stævne i dressur, 3 D-stævner i spring, 3 C-stævner i Dressur samt 3 interne stævner.
Ved vores C-stævner var vi blandt andet vært for en Højelse Cup kvalifikation samt individuelt
distriktsmesterskab for ponyer i dressur for Distrikt 3. Sidst nævnte har Distrikt 3 tildelt os igen, det glæder vi
os meget til at afholde.
Tak til alle der gav en hjælpende hånd med ved alle stævnerne.

Miljø
Vi har opdateret vores miljøhandlingsplan med følgende punkter:
Der er kommet ny bund udenfor, som gør vi sparer på vandingsvand og diesel, da den ikke skal harves. Lavet
af genbrugsmateriale. Den støver også langt mindre
Vi har fået installeret nyt vandingsanlæg – vander mindre og bruger nu vores overskudsvand.

Vi har fået installeret kontakt så ovenlysviduer til ridehal kan åbnes - hvilket giver bedre indeklima, når det er
varmt.

Samarbejdspartnere
Vi har forsat løbende én del praktikanter i jobprøvning og vi samarbejde med Roskilde kommune, Sankt Hans
og Uddannelsesinstitutionen STS.
Folde
Vi har omlagt folde i 2016, hvilket har givet os langt flere. Vi kan nu holde alle heste hjemme i sommerferie
perioden, da der er nok græs og da vi nu bedre kan rotere vores hesteflokke.
Rideskolehestene går nu i mindre grupper som gør det væsentligt nemmere og mere sikkert for vagten at
lukke ind og ud og giver dem mere plads om vinteren
Tak til Opstaldere, Personale og andre som mødte op for hjælpen.

Stalden
Vi har fået ryddet grundigt op og fjernet kornsiloen og erstattet pladsen med staldskabe.
Alt er blevet vasket ned og malet.

Ny udendørsbane
I april fik vi anlagt en nye bane der gør at der ikke støver, når rideskole og undervisere går mange timer
udenfor, ligesom privaterne kan ride selvom der er kommet meget regn og ridehus er lukket til undervisning.

Administation
2016 bød også på en grundig oprydning på kontoret. Klubben bliver fortsat administrativt større både under
stævner og i det daglige.
Vi har i slut 2016 indført et nyt medlemssystem - Klubmodul
Hver måned skrev vi inden klubmodul efter 10-15.000 kr som medlemmer vælger ikke at betale. Det tog
mange resourser og kostede os mange penge. Pr. 1/12-16 er overgik vi til klubmodul. Det betyder at man
fremover skal betale før man tilmelder sig og der vil løbende blive trukket på betalingskortet sålænge man er
tilmeldt.
Arbejdet med holdlister og holdlister bør blive nemmere.
Vi ser frem til også at køre vores klubstævnetilmeldinger via dette.
Vores hjemmeside er også væsentligt ændret i 2016 og vi syntes det virker rigtig godt nu.

Undervisere
Vi har i 2016 budt en nye PG underviser velkommen samt en ny søndagsunderviser.
En underviser er blevet uddannet til at varetage ryttermærkeundervisning i DRF-regi, så vi fortsat kan
tilbyde vores medlemmer at tage ryttermærker 1-4.
En underviserdag blev afholdt i foråret, hvor underviserne erfaringsudvekslede og fik ny inspiration til
undervisningen
Juniorbestyrelsen har fortløbende arrangeret striglekurser, så vores nye elever lærer korrekt håndtering af
heste
PG-underviseren arrangerede i efteråret en overnatnings/hyggeaften for PG-holdene

Hjælpere
Fungerer godt – vi har 13 Hjælpere ansat og vi kan nu udstede kompetence beviser, når de rejser. Dette gør
at de kan dokumentere deres arbejde i et offentligt system henimod brug senere i uddannelsessystemet.

Sponsorer
Vi kan godt mærke klubben nu har fået 12 år på bagen. Bygninger og marker og baner kræver mere
vedligehold og det koster.
Heldigvis fik vi i 2016 følgende sponsorater:
Spar nord gav en hest – Frønse
Heideby Estate har givet sadelunderlag til rideskole samt skilt i Ridehus. Poda Hegn tilskud til folde.
Derudover har Dyr i Centrum, Blomster Tid, Esperance Blomster, Vindekilde, Lille Haspeholm, Heri
Rideudstyr og et lokalt supermarked været flittige sponsorer til vores stævner.

Roskilde Kommune har via deres idrætspulje, tildelt os 109.000 til vandingsanlæg og udebokse.

Ridelejr og juleridning
Vi holdt ridelejr med max belægning i ugen op til sommerferien og 4 dage med individuelle rideprøvetimer i
december.

2017
Ja vi keder os ikke og derfor er vi i slut 2016 så småt gået i gang med endnu en opgave som vil fylde en del i
2017.
Vi har besluttet at opføre udebokse på vores gamle sygefolde.
Vi savnede plads til heste der havde brug for at komme ud af stalden og det projekt går vi nu i gang med .
Derudover skal vi igen i 2017 afholde mange stævner, som tidligere nævnt er der tale om en betydelig
indtægt som vi på ingen måde kan undvære. Jeg vil derfor kraftigt opfordre alle til at støtte op om disse. Bare
en times hjælp gør en forskel.

