
BESTYRELSENS BERETNING 

Årets gang i Nökkvi har været travlt – masser af arrangementer – med glade deltagere 

– banen er blevet tip top renoveret – og står mindst lige så flot nu, som da den i sin tid 

blev lavet. Og i disse år, hvor der snakkes om mangel på hjælp ude i forskellige 

foreninger, kan vi i Nökkvi, blot konstatere, at I – jer der sidder her, og også nogen af 

de medlemmer der ikke er her i dag – det er i hvert fald ikke jer som ikke yder det 

ekstraordinære frivillige arbejde, som af og til behøves i en forening!!! – og tak for 

det –for uden al den opbakning, og de mange timer der er blevet lagt af  jer – om det 

drejer sig om renoveringen af vores bane i Havredal, eller at arrangere en ridetur ud i 

det spændende landskab vi er omgivet af. I har lavet foredrag og kurser og åbnet jeres 

hjem for andre medlemmer af Nökkvi, og rigtig mange deltog ved afviklingen af 

vores DM stævne i alrid – uden al det frivillige arbejde , ville vores klub ikke være 

det den er – nemlig den allerbedste indenfor DI! 

At nökkvi er en god klub – det har jeg vidst længe – og det har de fleste af jer der 

sidder her garanteret også – men nu ved alle andre det også – for på 

generalforsamlingen for Dansk Islandshesteforening her for 2 uger siden – der blev 

Nökkvi hædret som årets klub! Marianne og jeg var i Odense for at deltage i 

generalforsamlingen – og vi kan hilse jer alle og sige – at der bliver talt om os (ikke 

Marianne og mig selv – men Nökkvi) ude i islænderheste kredsene – heldigvis pænt – 

og at da vi nåede til overrækkelse af Årets klub – der blev der hvisket fra dem vi sad 

med – det er da selvfølgelig jer! – og det var det så! Vi var indstillet til prisen fra flere 

sider, men én af anbefalingerne blev læst op – og det var fra vores naboklub Gletta – 

som vi i sensommeren i øvrigt holdt et meget vellykket fælles arrangement med – og 

hvis formand havde skrevet en forrygende beskrivelse af Nökkvi – vi har et højt 

aktivitets niveau – mange forskellige typer arrangementer – står sammen, og kan 

stille med 100 hjælpere når det virkelig gælder – er god til at tage imod nye 

medlemmer – har gang i junior arbejdet – jamen det var helt vildt!! – tak Inge 

Ramsing – for vi har en mistanke om at du var forfatteren til indstillingen – og ja det 

er rigtigt nok at det er Nökkvi der er sådan – jeg håber bare at I der sidder her, føler 

jer lige så stolte som Marianne og jeg den dag i Odense – for det er jo os alle sammen 

der er Nökkvi – så tillykke til os – og skål. 

Vi har i 2012 haft en bred vifte af skovture – der har været korte ture og lange ture, 

nye ture, og nogle som er blevet til en tradition, nogle har haft mange deltagere, andre 

var mindre i antal. Men vi har i bestyrelsen talt om, at antallet af deltagere, jo ikke 

skal være det som måler successen? Det er sjovt at ride i en stor flok en gang 

imellem, men det er også fantastisk at ride i en mindre flok, og høre arrangøren 



fortælle om det terræn man rider i. Vi er efterhånden oppe på så højt et antal af ture, 

at de fleste er nødt til at vælge til og fra.  

Der er også dukket andre aktiviteter op i klubben, f.eks har der været afholdt ikke 

mindre end 5 ridekurser i år – der har været følshow og fastelavn, hvilket også er 

noget nyt, som blev godt modtaget! Vi gør fra bestyrelsen hvad vi kan, for ikke at få 

lagt flere arrangementer oven i hinanden – men med 40 arrangementer i 2012, så kan 

det være svært at undgå at der er nogle ting som ligger tæt 

Vi synes vi skylder en stor tak til alle de, som melder ind med arrangementer af 

enhver slags – for det er jo på den måde at klubben bliver så alsidig som den er – en 

bestyrelse alene ville jo skulle ansættes på halv tid, hvis det var os der skulle stå for 

det hele! - så vi vil gerne sige en særlig tak til dem, der stod for renoveringsprojektet 

at Havredalbanen – det var et kæmpe arbejde der blev lagt der. Vi tror på at en stor 

del af vores fællesskab opstår på den bane, om man kommer der ugentligt til 

undervisning i sommerhalvåret, eller om man kommer til kurserne, eller om man bare 

kommer og kigger når der foregår noget derude, så er det altså vores helt eget 

samlingssted, som vi fra bestyrelsen ser som en af hjørnestenene i klubben -  

Hvordan det er gået økonomisk kommer vi til om lidt, jeg vil blot slutte med at sige 

at vi fra den siddende bestyrelse er godt tilfredse med forløbet af 2012 – og at vi ved 

at fundamentet til et forrygende 2013 er klart – til den bestyrelse som skal vælges lige 

om lidt!    


