BESTYRELSENS BERETNING 2020/2021
Kære medlemmer af MGA DK,
Sikke et år….blot måden årets generalforsamling afvikles på, siger jo ganske meget om den
transformationsproces vi har været igennem det sidste år.
På positiv siden af dette må være, at vi for første gang holder en generalforsamling hvor
mulighederne for at deltage er lige - uanset om du bor øst eller vest for Storebælt. På negativ siden
er, at vi går glip af en forrygende kursusdag efterfulgt af en spændene aften med generalforsamling
OG pizza i godt selskab. Vi må tage revanche siden….
Aldrig har jeg som formand i MGA DK haft så lidt at fylde i en årsberetning. Alligevel vil jeg
fremhæve et par ting ;
SAMARBEJDET i bestyrelsen har det sidste år været præget af arbejdsro, respekt og harmoni. Vi
har fundet en balance hvor ALLE bidrager konstruktivt og engangeret. Vi holder møder online præcis som nu - hvilket betyder, at alle kan deltage på lige fod. Og jo - vi savner at ses og “mærke”
hinanden, men som tiden har været, har det været helt ok. Selvom der ikke har været mange
arrangementer pga. corona, har vi brugt temmelig meget tid og energi på at navigere i lovgivning og
anbefalinger, ændringer og justeringer - ja sågar aflysninger - i sidste øjeblik. Det vigtigste er, at vi
har gjort det sammen - som EN samlet bestyrelse, der tegner foreningen både udadtill og ind ad til.
Tak for det !
MEDLEMSFREMMENDE AKTIVITETER har stået højt på vores prioriteringsliste. Også her har
corona spændt ben for vores gode intentioner og store ambitioner. Derfor er det mig en stor glæde at
løfte sløret for, at der netop nu er ved at blive taget hul på nye samarbejdsrelationer- og projekter i
såvel Jylland som på midtsjælland. Vi glæder os enormt til at se resultaterne af det. Meget mere om
det siden, men EN ting er sikkert ; for at få nye medlemmer og brede vores sport ud, kræver det
noget af os alle. Vi skal alle ud og være ambassadører for mounted games og invitere ind i vores
fantastiske, unikke og mangfoldige fællesskab, så vi kontinuerligt sikrer tilgang af nye medlemmer.
Jeg glæder mig til at vi i FÆLLESSKAB skal fortsætte denne rejse.
Stævnerne vil jeg lade stævneudvalget om at berette om, men jeg vil ikke undlade at nævne, at vi jo
som bekendt FORHÅBENTLIG skal holde EM til sommer. Vi får brug for alle mand - stor som
lille - til at bakke op og hjælpe til med arrangementet. Til jer der ikke har været med før vil jeg bare
sige GLÆD JER - det bliver piv sjovt - jeg glæder mig af hele mit hjerte.
Jeg ønsker, håber og tror på, at 2021 bliver et bedre år for vores ryttere og ponyer. Det har I fortjent.
Jeg glæder mig til at være en del af det.
På bestyrelsens vegne
Line

Stævneudvalgets beretning for 2020
Ligesom alt andet så blev stævnerne i 2020 stærkt reducerede pga. Corona. Det var selvfølgelig
frustrerende at se det ene stævne efter det andet blive aflyst, og især det ikke at kunne få besøg fra
udlandet eller selv rejse ud til udenlandske stævner var frustrerende for mange.
Vi nåede at afholde Vinterpar som endagsstævne på Vallensbæk Ridecenter, og det var en dejlig
måde at komme i gang med sæsonen, men kort efter blev landet lukket ned, og derved også de fleste
af vores stævner.
I juni kunne vi åbne meget forsigtigt igen, og første stævne var i Veerst. Det var en hyggeligt
stævne, men det var også lidt en overraskelse at så få af vores ryttere bakkede op om stævnet efter
et forår helt uden stævner. Jonna havde sørger for fantastiske præmier, og stævnet blev var
hyggeligt.
I juli afholdt vi to stævner på Vallensbæk. Det var stævner delt op i niveauer, og hvor vi til det ene
stævne havde ret dårligt vejr, så havde vi til det andet skønt vejr. Begge stævner havde også plads til
flere end der deltog, men det var hyggelige stævner.
I efteråret kom anden bølge, og igen førte det til aflysninger og ændringer.
Heldigvis fik vi fundet Danmarksmestre for par som blev Maja Due Paarup og Jens Holm på
flotteste vis efter en dejlig weekend i Veerst.
Vi fik også gennemført DM individuelle på Riders Cup i Herlufmagle. Det var et super godt stævne
på et højt niveau, rytterne og ponyerne gjorde deres bedste og vinderne i de 3 aldersgrupper blev:
U14 Silje Lyngenbo. U17 Emilie Egesby. Open Jens Holm. Stort tillykke til dem alle tre, som
meget fortjent kan kalde sig Danmarksmestre.
Vi nåede endnu et efterårsstævne før mørke og kulde satte en stopper for flere udendørsstævner. Det
var et stævne med god stemning og ligesom til DM individuelle også rigtig flot ridning.
Endeligt sluttede vi sæsonen af med et lille bitte stævne indendøre i den helt fantastiske ridehal på
Riders Cup. Det var ren luksus, og vi havde en hyggelig dag, men på det tidspunkt var der en del
restriktioner, så alt var en anelse besværligt, men alle var i højt humør, og det var en virkelig
hyggelig dag.
I 2021 ved vi jo ikke, hvad Coronaen vil bringe, men vi har en generel bekymring over, at der er for
få starter til vores stævner. Derfor er der lidt færre stævner i 2021 end i de foregående år, da vi
håber, at rytterne i større grad vil samles om vores stævner, og samtidigt mindsker vi risikoen for at
slide de frivillige hænder i stykker.
I 2021 er der ikke stævner i det Jyske. Det hænger sammen med, at der i en årerække har været
meget lav tilslutning til de jyske stævner, og samtidigt er det en meget lav procentdel af vores aktive
medlemmer, der er bosat i Jylland. Stævneudvalget håber at medlemsvækst lokalt i forskellige egne,
igen gør det muligt at sprede stævnerne mere i hele landet, det er i hvert fald det mål
stævneudvalget har for fremtiden.
Vi håber, at vores medlemmer i MGADK vil bakke op om stævnerne der afholdes i 2021, og at vi
får nogle stævner med masser af starter, spændende ridning og masser af sjov og hygge

