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Rideklubben Møllen har igen i år, haft mange aktiviteter ud over den daglige træning og undervisning i 

både elevskolen og enetimer ved Lotte og Jørgen  

På det sportslige plan gik det rigtig godt. Der startes på alle niveauer og der bliver taget mange sløjfer 

med hjem. 

Der har i 2018 været dressur kursus med Maik Kohlsmidt i foråret og Allan Grøn i januar 2019. Begge 

arrangementer som var en stor succes. Jørgen har afholdt 2 lørdage med undervisningstilbud til alle 

elever på Møllen. Ved alle arrangementer var der mulighed for at få filmet undervisningen. 

Vi havde planlagt 3 C stævner, men vi måtte aflyse det ene pga smittefare. Vi havde dog to gode 

stævner.  Stævnet i september var med to ponyklasser. Desværre blev vores fornemmelse bekræftet 

og der var næsten ingen ponystarter. 

Der blev afholdt 3 klubstævner som altid tiltrækker mange af vores ryttere i elevskolen og deres 

forældre/bedsteforældre. Der blev afholdt fastelavn og julestævne samt et sommerstævne med ”hold-

cup”.  Der blev ligeledes afholdt Ponygames i september for elevskolen. 

Eleverne fra elevskolecup-holdet kæmpede mod tre andre hold i finalen, som fandt sted i Uggerhalne i 

forbindelse med Equitour. Anette Ropers har stået for dette arrangement med stor succes. Holdet 

endte med en flot 3.plads og havde en fantastisk oplevelse. Der er et nyt hold i gang med at kvalificere 

sig. 

Som et af de nye initiativer blev der afholdt markedsdag med masser af boder, hvor man kunne sælge 

alt sit brugte rideudstyr, og Christiansfeld Rideudstyr havde en bod med nyt udstyr. Der var også en 

kagedyst med meget kompetente dommere og mange flotte kager. Tak til Anette Ropers for et godt 

initiativ-   

 

Vi har skiftet distrikt således, at vi igen er i distrikt 8. Dette er gjort for, at vi sammen med de øvrige 

rideklubber i Haderslev kommune, kunne lægge et større pres på Kommune , for at få bedre vilkår for 

at kunne betale vores husleje. Der har været afholdt møder med kommunen og der er sendt et fælles 

forslag til drøftelse i udvalget for kultur og fritid. Dette bliver drøftet på udvalgsmøde i næste måned * 

vedhæftet brev sendt til Haderslev kommune  

Der er i 2018 arbejdet på at klubben bliver certificeret. Vi mangler de sidste rettelser til vores 

vedtægter som er med på denne generalforsamling. Derefter er vi organisations og 

sikkerhedscertificeret. 

Hjemmesiden er i 2018 blevet fornyet og har fået nyt layout. Det vil fremover være Line Strøm som er 

ansvarlig for hjemmesiden. 

 



 Der er søgt penge til springmateriale hos DIF og vi har været så heldige at få 25 000 kr. til nyt 

materiale, som er investeret.  

Vores badeværelser har været under renovation, så de nu fremstår flotte med nyt inventar og 

GULVVARME. 

Mette Guldborg stod i år for juleskab og lavede en fantastisk indsats for at aktivere alle til at sælge 

julelodder og det med et flot overskud på 13.575 kr  

Da Hammelev Rideklub blev nedlagt, blev vi betænkt med 30 000 kr som blandt andet er brugt på 

renovering af toiletter og gang, samt nyt filt i begge ridehaller  

Vi har i år skiftet kasserer ved nytår. Eva Sand har ydet en stor indsats igennem 6 år og vi er alle meget 

taknemmelige for din indsats. Eva slutter af med et flot regnskab som hun vil fremlægge senere. Den 1. 

januar 2019 har Cecilie Davidsen overtaget posten som kasserer og vi meget glade for at hun kunne 

overtales til denne tunge post. 

Linda Schmidt har i mange år stået for vores cafeteria, men har ønsket at stoppe. Vi vil gerne takke 

Linda for den store indsats. Vi vil fremadrettet arbejde for at lave et selvstændigt cafeteriaudvalg.  

Følg med på Facebook og hjemmesiden http://rideklubben-moellen.dk/ 

 

*Brev til Haderslev kommune sommeren 2019 
 

Ridesporten i Haderslev Kommune bløder 

De sidste 8 år har Haderslev kommune mistet 3 ud af 7 af deres rideskoler, med elevskoler af 

forskellige årsager. En af de vigtigste årsager er, at det er meget svært at få en rideskole med 

elevskole til at løbe rundt. 1 af de eksisterende rideskoler har meldt sig ud af rideforbundet.  

Ved kommunesammenlægningen i 2007, blev der fastsat et aktivitetstal som elevskolerne 

afregnes efter. Disse tal er der ingen der ved, hvor kommer fra og de er ganske uaktuelle i dag. 

Der er kun 3 rideskoler tilbage i Haderslev Kommune, hvor børn og unge uden egen hest, kan 

lære at ride og udvikle deres talenter, eller have det sjovt med heste og andre børn og unge med 

sammen passion. Rideskolerne er ikke bare en rideskole, det er et sted hvor mange børn og 

unge finder et sammenhold, og er sammen med  hestene hele tiden. Her er voksne som fungerer 

som rollemodeller og mentorer for disse børn og unge mennesker. Man ved fra mange studier 

at ridning og omgang med heste, har en fantastisk indvirkning på specielt udsatte børn og unge 

.  Hestene og omgangen med heste har en enorm ”opdragende effekt ” på alle der omgås disse 

dyr. Nybegyndere udvikler glæde og respekt 

Det vigtigste ved at være rytter er, at man får nogle gode oplevelser sammen med hesten. Det 

skal få glæden frem hos både rytter og hest. Det handler om at man er parat. Parat til at modtage 

http://rideklubben-moellen.dk/


instrukser og kollektive beskeder, og parat til at udfordre sig selv sammen med hesten. En god 

rytter skal besidde mod, styrke og vilje, men for de flestes vedkommende vokser disse 

karaktertræk frem, i takt med at interessen for heste vokser. Ridning rummer derudover mange 

andre færdigheder: koordination, balance og evnen til at lytte. Ridning er en dyr sportsgren, 

men hvis ikke vi havde elevskolerne, ville denne passion kun være for børn og unge/voksne 

med mange penge. 

Hestene som skal bruges koster i indkøb, fodring, sko/beslagsmed og dyrlægen skal også 

jævnligt tilkaldes . 

I Ponyklubben koster det årligt 300kr pr måned = 3600+ kontingent 300kr =3900 årligt . 

Frivillige underviser på alle hold. 

På Rideklubben Møllen koster det årligt 375 kr pr måned =4500+ kontingent 700 kr =5200 

årligt. En uddannet berider underviser på alle hold. 

I Revsø koster det årligt 290kr pr måned=3480kr+kontingent 300kr =3780 kr. Her køber man 

eksterne undervisere efter behov. 

Tilskuddet er fastfrosset, men huslejen stiger og dette gab bliver mere og mere vanskeligt at 

lukke med kontingenter, sponsorater, aktiviteter (hvor det i øvrigt stort set er de samme, der 

skal betale, som også i forvejen betaler for ridning og kontingent). 

Ponyklubben er organiseret med udelukkende frivillige og hestene er opstaldet” gratis ” hvor 

betalingen så er, at man stiller sin hest til rådighed for ryttere i elevskolen  . Rideklubben får 

stillet lokaler til rådighed af kommunen samt lys og varme, men har udgifter til vedligehold og 

hestehold. Derudover er klubben klemt af at idrætscenter, rundkørsler mm gnaver sig ind på 

deres arealer . Rideklubben har lige nu over 50 på venteliste, det betyder at der er 1-2 års 

ventetid. Disse børn og unge er tabt for ridesporten. 

Både Revsø og Omegns Rideklub og Rideklubben Møllen lejer sig ind hos private . Her skal man 

betale en husleje hver måned for at få adgang til faciliteterne . Det kommunale tilskud bliver 

beregnet efter fastsatte aktivitetstal ( fastsat i 2007). Der er ligeledes ventelister her, hvor der 

er spidsbelastninger mellem kl 16-19. Der findes i Haderslev Kommune rideklubber, som er 

medlem af Dansk Rideforbund, men de har ingen elevskoler og ønsker det absolut heller ikke. 

De er rideklubber for ryttere med egen hest. 

At drive elevskole er bøvlet og til tider uøkonomisk. Ifølge Dansk Rideforbund lukker flere og 

flere rideskoler / elevskoler fordi de ikke kan få det til at løbe rundt med de tilskud der findes.  

Rideklubben Møllen er yderligere den eneste klub i Haderslev og i Sønderjylland , som også 

fungerer som lærested for berideruddannelsen. Klubben har 2 elever ansat, hvilket garanterer 

at der fortsat vil være uddannede undervisere. 



En anden udfordring er, at den nye skolereform har bevirket til, at der er et meget lille tidsrum 

om eftermiddagen, hvor børn og unge kan gå til ridning . Det er ikke muligt at udvide tilbuddet, 

hvor der er spidsbelastninger, pga. fastlåste aktivitetstal. 

Dansk Rideforbund er opmærksom på dette problem på landsplan, og har netop nedsat et 

elevskoleudvalg, for at imødegå udfordringen i, at rideskoler /elevskoler lukker over hele 

landet. Ridning er den 5 største idrætsgren i Danmark. 

 

 

 

 


