I starten af 2014 sendte vi et nyhedsbrev ud til alle jer medlemmer, hvor jeg forklarede Gantis
målsætninger for 2014.
Målsætningerne var i deres grundidé som følgende




Vi ville gerne få jer medlemmer til at føle, at der var plads til jer i Ganti uanset ambitionsniveau. Om
jeres interesser var indefor sporten, avlen eller rideturene. Vi ville favne bredden.
Vi ville gerne tilbyde jer nogle få, men gode kvalitetsaktiviteter, hvor hovedtemaerne var fælleskab
og udvikling af både jer og jeres hest på alle niveauer.
Og vi ville forsøge at forøge Gantis medlemstal.

Dissemålsætninger blev i praksis til

Stald Stoubjerg arrangerede en fællestur, som glade gantimedlemmer deltog i.
Vores venskabsklub Svala arrangerede ridemærke for juniorer og var så fantastiske også at invitere vores
medlemmer.
Der blev i 2014 afholdt kurser på Bakkegården ved Anne Stine Haugen og Søren Madsen. To undervisere som
hver især er i verdensklasse og har helt særligt at tilbyde. Og hvis man som rytter ikke kunne bruge noget fra
den ene, så kan man helt sikkert bruge noget fra den anden.
Begge kurser var en kæmpe succes. Hvor glade deltagere og ventelister var en realitet.Søren Madsen er hyret
igen i år til to dagskursus d. 25.-26.- juli. Og der vil blive afholdt Anne Stine kursus igen til efteråret.
Marie Louise sørgede for en lærerig og velorganiseret info aften for alle sportrytterne om de nye guidelines.
Der var stort fremmøde i menighedshuset i Sejs. Derudover var hele Toppurs stævneudvalg også
repræsenstert. Det er jo altid rart som klub, at kunne tilbyde noget så intressant, at andre klubber ønsker at
deltage.
Vores to stævner, som ikke skal være nogen hemmelighed, har været og er den største indtægtskilde på
aktivitetssiden for Ganti.
Begge stævner var åbne for alle klubbers deltagelse. De var en succes både socialt, sportsligt og økonomisk,
trods en krise i sporten pga. nye guidelines.
Efterårsstævnet bar præg af sammenhold og hjælpsomhed på kryds af klubberne. Dommersekretærene var
svaleunger, speakeren fra Hekla, og et reserve sekretariat fra Toppur.
Vi har som bestyrelse valgt at lægge overskuddet fra stævnerne 2014 i Gantibanen. Det er jo sådan, at med
alt som der bliver brugt, er der også vedligeholdelse. Vores toplag på banen, vil få en lille overhaling i år. Det
optimale ville være, at vi budgeterede med at gøre det hvert år. Den skal passes på. Og vi har nok ikke været
de bedste til at vedligeholde den sådan jævnligt igennem hele året. Vi har kun været gode til at gøre noget,
når det virkelig trængte sig på.
Derudover trænger vores hegn rundt om banen til en udskiftning, og vi må se på om der er økonomi til den
store omgang i år eller det bliver den lille.
Ganti banen danner rammerne for vores arrangementer med størst succes, nemlig stævnet. Det er ikke kun
pengene som er nødvendige for klubbens eksistens, det er også hele grundideen bag at være en klub. At
kunne tilbyde vores medlemmer et sådan velorganiseret arrangement, er både underholdene og nok også
nødvendigt for klubbens eksistens grundlag.
Der vil igen i år blive afholdt to stævner på Gantibanen. Vores et dagsstævne d. 11. april og vores to
dagsstævne til efteråret. Derudover vil vi forsøge at lave en ny baby..et indedørs julestævne d. 28.
december, hvor udklædning, hygge, sjov og spas og billig startgebyr skal være nøgleordene.
Efterårsstævnet 2015 vil komme til at danne ramme for eksamen for nye DI dommere, hvilket jeg som
formand af klubben blev meget stolt over, at blive spurgt om. Jeg har valgt at tolke det, som enanerkendelse

af Gantis stævner. Vi har styr på det. Vi har mange års erfarring. Det er velorganiserede stævner, som
udstråler overskud og hygge. Vi ved hvad det drejer sig om og oven i købet er der plads til alle lige fra de
ambitiøse til dem der bare vil have en hyggelig oplevelse.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det at lave et så stort arrangement kræver mange hænder og
mange krafter. Vi har i Ganti et stævneudvalg, som jeg gerne vil takke for deres enorme indsats år efter år.
I leverer hver gang. I sætter familie og arbejde på stand by, eller sender dem i arbejdstøjet. Særligt Cafe
Mulen har været en bragende succes de sidste par år. Og det kan vi alle takke Christina og hendes fantastiske
crew/familie for. Det kan jeg og resten af Gantis medlemmer være glade, stolte og taknemmelige for.
I år siger vi farvel til Gantis loyale og arbejdesomme kasser Tove. Hun mener,at det er tid til at lade nye
krafter komme til. Det har hun måske ret i, men man skal ikke kimse af mange års erfaring. De mange års
engagement i klubben og klubbens eksistens. At du Tove ikke længere skal besidde denne vigtige post er
ærgeligt og du vil blive savnet. Jeg har dog fuld tillid til den næste kasser, vil gøre sit yderste for at holde
sammen på Gantis økonomi.
I same åndedrag vil jeg oplyse, at stævneudvalget mangler hænder til deres stævner i 2015, særligt en, som
kan blive oplært i icetest og sidde i sekretariatet.
Det at skabe noget, som gør så mange mennesker glade er hele besværet værd. Hvis nogen af jer har en lille
skjult lyst eller måske kender nogen, som kunne være intresseret i at være en del af stævneudvalgte, så ved
jeg at hjælpen vil blive taget imod med kys hånd.

Årets følshow var ligeledes en succes, og vi havde et højere deltagerantal end sidste år. Stemningen var god
og niveauet af flotte føl det samme. Cafeen mente, at vi havde over 100 besøgende.Hvilket jeg syntes er
utroligt flot for et et-dags arrangement på Lavenvej 3 i silende regn.
Vi sluttede året af med en medlemsaftenen med bøf og banko. Her fik Gantimedlemmerne endelig lov til at
sladder og skvadder og hygge sig med hinanden og deres familier. Jeg vil så gerne beklage, at
stemningsdræberne ”bankoforrestenaflivet” (undertegnede her) med et ugennemtænkt præmiehelvede
forsøgte at slagte hver en lille hygge snak med tal og stilhed.
Det vil blive taget til efterretning i år, og ”fangetforevigtibankohelvede”, vil blive forkortet og effektiviseret
betydeligt så snakken, hyggen, maden og socialiseringen kan komme til sin ret.

Når jeg kigger tilbage på 2014 og på de målsætninger, som vi havde sat os, så ser jeg en succes.
Vi formåede at få strikket et årsprogram sammen, som ramte bredden. Vi formåede at få lavet nogle gode
kvalitets arrangementer i høj standart. Så høje, at andre klubber kom til. Og vi har formået at højne vores
medlemstal betydeligt.
Det er flot!! Og det stopper ikke her…..
Der kom også noget uventede og ekstra.
I år har været et år i venskabets og samarbejdets tegn. Ganti har fået, hvad jeg kalder venskabsklubber.
Svala, som lavede det store arbejde i form af ridemærker til juniorer, hvor vi Ganti folk blev inviteret med.
Det gav faktisk Ganti 2 nye juniormedlemmer.
Over halvdelen af vores dommeresekretæter til Gantis efterårsstævne var Svale unger.
Da Ganti manglende hænder og krafter til følshowet, sørgende Svala for, at holde café følmulen åben med
lækker mad.
Mange mange tak til Svala for jeres indsats og hjælpsomhed. Og jeg håber, at vores samarbejde bliver ved i
mange år.

En dommer kom grinende til mig ved efterårsstævnet, og kommenterede, at sjældent var det set, at et
klubstævne havde så godt et samarbejde på tværs af klubberne. Vores speaker var som førnævnt Hekla-pige,
dommersekretærene som førnævnt svaleunger og reservesekretariatet fra Toppur. Kan man forlange mere??

For vi hjælper jo hinanden. Vi står sammen. Pga. venskaber skabt på baggrund af en lille hårbolle med
verdens mest alsidige ridemæssige egenskaber…..og måske også verdens mest alsidige rytter.
Når alt kommer til alt, er pointen i det hele et fællesskab omkring den islandske hest på kryds af klubber,
kommunegrænser og nationaliteter.
Vi smed nogle bolde op til jer, Gantifolk, i løbet af 2014. Vi forsøgte med bare et af arrangementerne, at
fange jeres interesse. Og i ikke bare greb bolden! I bakkede op om den og styrkede den så meget, at andre
klubber kom til.
Jeg skrev i mit første nyhedsbrev som formand. ”Lad atter Gantis ånd blive inspiration til en legeplads for
børn og et fællesskab for de voksne” - og jeg synes, at vi er rigtig rigtig godt på vej.
Tak for fremmøde og velkommen til 2015!!

