ISR – Generalforsamling den 16. november 2021
Formandens beretning
Dejligt at vi i år kan være lidt tættere på hinanden end vi kunne til sidste års
generalforsamling. Selvom Coronavirussen stadig er blandt os, så er hverdagen blevet lidt
mere normal end den var for et år siden.
I slutningen af 2020 var der lukket ned for ridesporten, ridehuse måtte kun benyttes til
motionering af heste, ingen arrangementer, og da vores udendørsbane er ejet af Ishøj
kommune og derfor kommunal, måtte den heller ikke benyttes til arrangementer.
På trods af mange udfordringer lykkes det alligevel at afholde to PTVinter stævner i
december måned, dog ikke i Ishøj men i Vestskoven.
I marts måned var vi sammen med Vallensbæk Rideakademi med til at arrangere 3 Cstævner på rideakadamiets udendørsbane, to i dressur og et i springning. Der var på det
tidspunkt et forsamlingspåbud på 25 personer, så det gav en del udfordringer. Men det
blev løst godt, og vi havde nogle velholdte stævner og glade ryttere.
Ved Distrikt 1’s generalforsamling i marts modtog ISR prisen årets klub, og Maria fra
bestyrelsen modtog årets frivillighedspris.
I april havde Sanne arrangeret påskeridt. Orienteringsridt med sjove spørgsmål og
opgaver på ruten. Det er altid hyggeligt, og får nogle af de af vores medlemmer med som
ikke er så stævneaktive.
Det første stævne på hjemmebane var 1. maj, et springstævne med ca. 100 ekvipager.
Stævnet blev afholdt på grusbanen, og det var en succes. Det har de seneste par år haltet
lidt med deltagere til springstævner når de er blevet afholdt på græsbanen. Vi må nok
erkende at det ikke er alle der synes det er lige fedt at ride på græs.
I starten af maj havde vi et terrænstævne og Store Hestedags Cup kvalifikation. Selvom
det kræver lidt mere arbejde, så er det noget der giver god indtjening til klubkassen, så
forhåbentlig er det noget vi kan afholde noget mere af i 2022.
I juni lagde klubben navn til et B-stævne i dressur afviklet på Vallensbæk Rideakademi. Vi
som klub var ikke med til at arrangere stævnet, men har alligevel fået en del af
overskuddet fra stævnet.
I Juli havde vi årets største stævne, nemlig vores militarystævne, hvor vi i år også
afviklede Sjællandsmesterskab. Det var et godt afviklet stævne og vejret var overraskende
godt i år J (det plejer det nemlig ikke at være)
Det er et stævne der kræver meget tid og mange kræfter, men det er det hele værd når
man på dagen afvikler et godt stævne og har noget at være stolt af.
Vi havde forinden stævnet købt nye terrænforhindringer. En stor investering, men noget
der helt sikkert vil tjene sig ind igen på kort tid.
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I starten af september afholdte rideklubben springstævnet på Store Hestedag, en weekend
med næsten 400 starter igennem. Det var en hård men sjov weekend.
Pga. nedlukningen sidste år blev vores klubmesterskaber i dressur og springning afviklet
ved et internt stævne, hvor vi efterfølgende hyggede os og spiste sammen. Det samme
gjorde vi i år, desværre var vejret ikke helt med os under springningen og lad os bare sige
det næsten var et klubmesterskab i svømning.
Trods enormt meget vand og en meget glat bane kom alle igennem, og det var SÅ sejt.
Vores klubmestre i år blev:
Military pony: Malou Grewal og Solbakkens Danni
Military hest: Sarah Amalie Jensen og Råbjerg’s Corra
Dressur pony: Malou Grewal og Solbakkens Danni
Dressur hest: Julie Arrild og Lucky Lurito DM
Springning pony: Cecilie Striboldt og Wilma
Springning hest: Gitte Christensen og Dreamer
TREC: Helene Broz og Choco
I oktober er der afholdt kurser i TREC og Military. Der var søgt tilskud til afholdelse af
disse kurser, så det ikke skulle koste noget at deltage i dem. Kurserne var for nye ryttere i
de to discipliner, og det var en kæmpe succes, og måske kan det give os nogle nye
medlemmer i fremtiden. I oktober blev der også afholdt et dressurstævne med VM klasser.
Til næste år er der VM i Herning og DRF har lavet en turnering, hvor de 20 bedste hold
skal ride finale ved VM. ISR har selvfølgelig et hold med, som pt. ligger nr. 19.
Den 4. december kommer Mia Hastrup forbi til indendørs terræntræning. 5. december er
der er planer om et orienteringsridt. Et volitigeringsstævne i december er på tegnebrættet,
dato følger. Og så er der planlagt et springstævne 2. januar.
Ved sidste års generalforsamlingen blev der fortalt at vi arbejder på at få skiftet bunden i
ridehuset. Det er noget vi stadig arbejder på, og håber det bliver en realitet i 2022.
Det er et dyrt projekt, da vi udover bund også vil have skiftet vandingsanlæg.
I sensommeren gik chipaflæseren til porten til ridehuset i stykker, og det er desværre
stadig ikke fikset. Vi ved det har været irriterende at man skal ind nede bagved, og især nu
hvor man måske mest kommer deroppe når det er mørkt.
Vi arbejder på at få det løst, men det ligger hos Ishøj Kommune. Vi håber de af jer med
ridehuskort har forståelse for at det er ude af vores hænder, men at vi rykker og rykker
kommunen så meget som vi nu kan.
Selvom vi i bestyrelsen gerne vil gøre alt hvad vi kan for klubben og dens medlemmer, så
er vi alle frivillige og har også vores privatliv der skal passe, arbejde, skole og familie.
Alt i alt har det været et godt år for klubben med mange gode stævner og arrangementer.
Mange flotte resultater af vores medlemmer, både hjemme og ude, det er dejligt at se.
Flotte resultater:
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2. plads til Line Bergmann, Sarah Amalie Jensen, Cilja Folmanog Katja Berg ved DM i
Military for hold.
3. plads til Malou Grewal ved Sjællandsmesterskaberne i Dressur for kat. II (november
2020).
1. plads til Malou Grewal ved Distriktsmesterskaberne i Military for pony.
2. plads til Sarah Amalie Jensen ved Distriktsmesterskaberne i Military for hest.
3. plads til Ane Opstrup til Distriktsmesterskaberne i Military for hest.
3. plads til Malou Grewal, Amalie Morgenstjerne, Laura Hilstrøm og Silas Frænell ved
Distriktsmesterskaberne i springning for hold.
1. plads til Isabella Lind-Larsen ved Vestegnsmesterskaberne i springning for hest.
1. plads til Amalie Morgenstjerne ved Vestegnsmesterskaberne i springning for pony.
2. plads til Caroline Morgenstjerne ved Vestegnsmesterskaberne i springning for pony.
3. plads til Silas Frænell ved Vestegnsmesterskaberne i springning for pony.
Deltagelse i Hubertusjagten – Ane Opstrup og Sofie Larsen
Tusind tak for et godt år, beklager at jeg ikke selv kunne være med til generalforsamlingen
i år. Jeg ser frem til næste år (hvis jeg bliver genvalgt for en periode mere).
14.11.2021 Cecilie Pedersen, Formand Ishøj Sportsrideklub
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