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Året 2015 har været et år med mange op og ned ture, men vi i klubbens bestyrelse har levet 

efter ordsproget ” Det vi ikke dør af, bliver vi stærkere af.” 

 

Sidste år blev året, hvor vi snusede til Ringridning til Knaberfesten, et rigtig godt arrangement. 

Det gav ikke det store overskud, men til gengæld var Knaberkomiteen vilde med det og har i 

år valgt at sponsorere det, hvis vi bare vil stå for det!! Det, synes jeg personligt, er virkelig 

fedt. Så får vi jo vist vores sted.  

 

Året 2015 blev også året, hvor vi måtte sige farvel til nogle af vores undervisere pga. 

lønnedsættelse. Dette resulterede desværre i, at vi mistede rigtig mange elever, og det gav 

igen en ny udfordring i forhold til vores økonomi.   

 

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det ikke ser for godt ud. Vi har rettet lidt op på minus’et 

for 2014, men desværre ikke helt nok.  

 

Nå, men vi har jo også holdt nogle, efter min mening, rigtig gode stævner. Vi har vist, at vi 

godt kan!!! Og vi har hjulpet til, alle mand, så godt vi kunne. Kæmpe ros til alle. Vi skal blive 

ved med den gode udvikling. Vi får stor ros ude fra også. 

  

Der er også blevet holdt nogle helt kanon klubaftener, som Bettina har stået for. Der har været 

rigtig mange deltagere, så det er jo super godt. 

Ponygames kører på nedsat blus pt., da vi kun har 3 piger tilbage, men vi håber, at det 

kommer op og køre igen.  

 

Der skal lyde en stor tak til jer alle for jeres indsats i `15! Det er super godt. TAK!!!! 

 

Vi vil gerne sige tak til stalden og støtteforeningen for det gode samarbejde, som vi har 

udbygget i løbet af året. 

 

Tak til alle 

 

Formand  

Karina Carlsen 


