Formandsberetning 2018
Året der gik:
2018 har været året, hvor jeg personligt har skullet finde mig til rette som formand i
IslandshesteklubbenGanti. Dette har været med stor støtte fra en fantastisk bestyrelse, som har
været med til at bakke op, når som helst!
2018 har også været året, hvor vi har haft nye tiltag og projekter i kalenderen, men et stille år på
stævnefronten, med kun ét stævne i efteråret.
I marts måned havde vi, med stor succes, et avlsarrangement med stort fremmøde, både fra
klubbens egne medlemmer og vores venskabsklubber. Dyrlægen Anna Bonde fortalte om
ifolingsprocessen. Søren fra Stutteri Eyfjord samt Agnar og Anne Stine fra Stald Gavnholt fortalte
om deres avl, og tankerne omkring at drive et stutteri med avl på højt niveau.
I juni, midt i sommervarmen, blev klubhuset væltet med lidt hjælp fra en rendegraver. Klubhuset
kunne desværre ikke mere, og der er fortsat gang i fondsøgningen, så vi kan få det klubhus, som
ligger i støbeskeen. Det nye klubhus bliver forhåbentlig med de rette rammer for udendørslivet
samt faciliteter til vores kommende arrangementer i Ganti. Bestyrelsen håber, at der bliver bygget
et klubhus, som kan holde mange år ud i fremtiden.
Undervisningen på Bakkegården ved Lisa La Cour var en stor succes i foråret. Der har været stor
tilknytning til undervisningen, som har ligget den sidste torsdag i måneden op til sommerferien.
I september afholdte vi efterårsstævne. Det blev et stævne af høj kvalitet med alt, hvad rammerne
kunne tillade. Vi manglede blot lidt vand fra oven.
Vi må desværre erkende, at bestyrelsen og ægtefæller/kærester mm. er en for lille gruppe til at
afholde så store stævner, da både landsholdsryttere og bredderyttere troligt tilmeldte sig vores
stævne. Så sig endelig til, hvis nogle af jer, eller hvis I kender nogen, som kunne tænke sig at være
med til at hjælpe i fremtiden. Uden jeres hjælp, kan arrangementerne ikke gennemføres. Alt hjælp
modtages med åbne arme.
Følshowet var igen en stor succes med mange flotte føl og plag. Tak til alle de fremmødte.
Alt i alt har 2018 været et succesfuldt år!Dette påtænker vi i bestyrelsen at fortsætte i 2019!
2019 kommer til at rumme, forhåbentlig, tre succesrige stævner på højt plan og et følshow i
oktober, samt ridekursus ved Pernille Lyager. Ligesom arbejdet med at få projekt-klubhus i mål
fortsættes.
En stor tak, fra mig som formand, skal lyde til klubbens medlemmer, som er klar til støtte op om
arrangementerne i Ganti.

