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Kære medlemmer,
Året går på hæld og det er blevet tid til årets sidste nyhedsbrev.
Jeg håber, at I alle har haft en fantastisk og fredfyldt jul sammen med nogen I holder af.
2020 har på alle måder været et meget roligt år i MGA DK. Stort set alt hvad vi har foretaget os har
stået i coronaens tegn - eller coronaens skygge fristes jeg til at skrive.
Stort set intet har været som det plejer ; aflysninger af rigtig, rigtig mange stævner - både her
hjemme og internationalt. Her blev vi ramt af aflysningen af EM, som det jo heldigvis vist sig muligt at rykke til næste år. Landsholdene kom aldrig rigtigt i gang og nye rutiner skulle indarbejdes
ift. afspritning, afstand og så videre.
Det har også været et roligt år fordi vi er lykkedes med at holde den gode tone overfor hinanden.
Tidligere tiders konflikter og stridsøkser er blevet definitivt begravet og der vises omsorg og interesse for hinanden. Det bliver i tider som disse særligt tydeligt på vores Facebookside, hvor en stor
den af vores kommunikation foregår. Det skal I have tak for. Lad os bære det med ind i det nye år.
I efteråret lykkedes det alligevel at holde nogle virkelig fine og små stævner i både Øst og Vest. På
Sjælland fik vi mulighed for at leje os ind på Riders Cup i Herlufmagle. Et rigtig fint sted, der også
beliggenhedsmæssigt tilgodeser mange.
Landsholdstrænerne for den kommende sæson faldt på plads i efteråret. Vi glæder os til at følge jer
og jeres hold og bakke op om jer til EM i Vallensbæk.
I Bestyrelsen har vi brugt en del tid på organisering og konstant justering og tilretning ift. retningslinjer og anbefalinger. Der er mange bolde i luften og mange ting der skal tænkes ind ; forsamlingsforbud, afstand, kvadratmeter, værnemidler, bespisning etc.
Lige nu følger vi nøje myndighedernes udmeldinger ift. om vores udmeldte arrangementer i første
kvartal 2021 skal justeres eller rykkes rundt.
I den forbindelse vil jeg gerne takke for den fleksibilitet og forståelse vi har mødt hos jer alle i takt
med at virkeligheden og dermed de planlagte aktivtete har ændret sig. Det for vi muligvis også brug
for i det kommende år.

Værdier
Vi sætter kvalitet og troværdighed højt
Initiativ og vilje er hjørnestene i vores organisation
Karriere og livet ved siden af ridning understøttes af alle
Vi rider med hjertet, og arbejder konstant og målrettet på at blive bedre

Slutteligt vil jeg ønske jer alle et fuldstændigt fantastisk og forrygende nytår. Pas godt på jer selv vi ses til næste år.
På bestyrelsens vegne,
Line
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