
Formandens Beretning ved generalforsamlingen. 

 

Vi har igen haft et år med stabilt medlemstal i Nökkvi.  2019 har igen 

været fyldt med mange gode aktiviteter for klubben og medlemmerne. 

 Vi startede året med mange gode arrangementer; Dyrelægeforedrag ved 

Anders Kragh, finpudsning af de sidste småting til vores klubhus, Kursus 

med Jon Stenild, som der i foråret, i alt har været afholdt hele 3 af. 

 Der er blevet holdt fastelavnsstævne, Jubilæumsstævne og Julestævne 

alle med stor succes. Vi  har haft massevis af skønne ture ud i den 

midtjyske natur. Hele 14 ture har vi afholdt til dd. Når juleturen er afholdt 

når op på i alt 15 afholdte ture i år. Den årligt tilbagevendende 

begivenhed, Økodagen i Havredal, som igen i år var med god deltagelse 

fra mange Nökker, og deres dejlige heste. Derudover har vores kalender 

indeholdt mange, gode kurser/foredrag, bla. Avls-arrangement og 

Foredrag om rideruter i Thy, for at nævne et par stykker.  

 Jeg vil gerne fremhæve torsdag 9. maj, som jeg næsten vil betegne som 

en mærkedag. Dette var nemlig dagen, hvor vores fine klubhus blev 

indviet og dagen var præget af festlig stemning fra de mange fremmødte. 

Klubhuset har fyldt rigtig meget i bestyrelsens arbejde gennem de sidste 

par år, eller tre, og det var meget tilfredsstillende for alle der har været 

involveret i denne sag, at kunne se det færdige resultat. Der deltog både 

Nökker og mange af eleverne og lærerne fra Skolen i Havredal, det var en 

hyggelig dag og jeg vil lige benytte denne lejlighed til at takke Skolen for 

deres indsats og et godt samarbejde. 

 Grundet svigtende tilmeldinger, måtte bestyrelsen træffe den kedelige 

beslutning om at aflyse vores traditionsrige Kr. Himmelfartsridt. Vi har i 

bestyrelsen arbejdet på at ”forny” dette arrangement, hvorfor Kr. 

Himmelfartsridtet bliver afholdt i Kompedal i 2020, vi håber dette kan 

være med til at puste nyt liv i en dejlig tradition. Det kunne være dejligt, 



om vi igen i 2020 kunne skrive at der var 70 startende equipager, ligesom 

der var tilbage i 2015. 

Og nu til vejret: Foråret var meget typisk dansk, lidt vådt, lidt lunt og uden 

de store overraskelser, ligeledes var sommeren 2019 meget dansk, en 

god blanding af sol, varme, regn og blæst. Og så kom efteråret… Og alle 

vores islandske heste var tæt på at blive til søheste! Danmark har slået 

rekorden fra 1967 mht. nedbør, denne rekord kunne jeg personligt godt 

have været foruden, hele 328mm blev det til. Der har i løbet af efteråret 

stort set ikke været én eneste dag, hvor man kunne hente en tør hest ind 

fra marken. Det har været, på godt jysk, træls! 

 I år fik vi jo fejret vores ovalbane, som nu med sine 20år næsten kan 

betegnes som værende voksen. Dette blev fejret med et fantastisk 

Jubilæumsstævne, som var meget velbesøgt og både klubhus og 

tilhørende overdækkede terrasse gjorde stor succes på denne smukke 

sommerdag, både til selve stævnet og til den efterfølgende grill-aften. 

Igen et vaskeægte Nökkvi arrangement, med plads til alle og med hyggen 

i højsæde. 

 Alt i alt har året 2019, været et udfordrende, men også et succesfuldt år 

for Nökkvi. Jeg vil her til sidst gerne takke, alle vores fantastiske udvalg, 

for al deres hårde arbejde og gode arrangementer i det forgangne år. 

Særlig tak til medlemmerne i vores Foredrags- og Kursus-udvalg og vores 

stævne-udvalg, I har virkelig givet os nogle gode og hyggelige aftener, og 

vi håber at 2020 igen byder på ligeså mange, gode arrangementer som 

alle i Nökkvi vil kunne nyde godt af. 

 En stor tak skal også lyde til vores 2 afgående bestyrelsesmedlemmer, 

Lone og Lars – tak for indsatsen i 2019, det har været en fornøjelse at 

have jer med i Nökkvi’s bestyrelse. 

Til sidst, og ikke mindst, TAK til alle vores dejlige medlemmer – uden jer 

eksisterede klubben ikke, og vi håber fortsat på jeres opbakning i 2020. 



Søren Møller. 


