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JULE-NYTÅRSHILSEN 2018
Kære distrikt 10 klubber, officials og bestyrelsesmedlemmer
Vi nærmer os med hastige skridt nytåret og dermed også afslutningen på indeværende
år. Det giver os – som altid – anledning til at reflektere over året, der rinder ud.
Overalt i verden opleves desværre naturkatastrofer og stor politisk uenighed
medførende konflikter af mere eller mindre alvorlig art. Terror viser også stadigvæk sit
grimme ansigt. I Danmark har vi den lykke, at vi ikke – endnu – oplever de helt store
katastrofer, hverken i naturen eller politisk.
WEG, som i år afholdtes i Tryon i USA, havde dansk deltagelse af såvel ryttere som
officials, - oveni købet deltog en af vore lokale officials i det store stævne. På altså
tætteste hold har vi hørt om både ekstremt vanskelige vejrforhold (orkan) og også
kæmpe problemer med et ufærdigt sportsanlæg, som vanskeliggjorde - og næsten
umuliggjorde - en fornuftig afvikling af det store arrangement. Denne del var formentlig
delvist udløst af en politisk uenighed mellem investorerne.
Desuden kan man stille spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt fremover at
afvikle så stort et hestestævne med så mange discipliner. Ikke mange lande har
faciliteter, der kan rumme alt lige fra dressur til military og distance, - og slet ikke, så
man bevæger sin inden for en overkommelig radius.
Det alene er et kæmpeproblem, men et andet issue er rekrutteringen af officials og
frivillige, som i flere uger skal være væk fra arbejde og familie for at servicere et sådant
arrangement.
Denne problematik har vi diskuteret en del i vores lille lokale distriktsbestyrelse. Vi
hører, at der er stadig større problemer med frivilligheden i klubberne. Det er en
kedelig udvikling, og desværre også en gammel diskussion om, hvordan man både
rekrutterer og derefter fastholder de frivillige ildsjæle.
Vi vil gerne opfordre klubberne til at diskutere og reflektere over, om vi nu passer godt
nok på de frivillige. Hvis vi ikke har mulighed for at rekruttere hjælpere og officials,
kan vi ikke afholde ridestævner, - hverken de store eller små.
I 2019 skal Danmark afholde NM, som afholdes på Vilhelmsborg. Det bliver et kæmpe
arrangement, som bliver spændende at følge, for Vilhelmsborg har faciliteterne til at
rumme de mange discipliner. Arrangørerne har ekspertisen, og vi kan kun som aktører

på lokalt plan opfordre til, at man også her passer godt på de frivillige, som plejer at
møde op fra hele landet. Det håber vi, de gør igen, så det store arrangement kan blive en
sportslig succes for såvel rytterne som DK som værtsland. DRF sætter i hvert fald alt
ind på, at det skal lykkes.
Med disse formaninger og ønsker om et nyt sportsligt godt hesteår i 2019, vil jeg gerne
takke alle officials og andre frivillige, samt min gode bestyrelse, for deres store indsats
for hestesporten i Danmark i 2018.
Rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
Else Krarup
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