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Samlet

ANSATTE - UNDERVISERE
▪ Indtil september stabil undervisning i klubben
▪ Derefter desværre mange underviser-afløsere omkring
▪ Annie og Maria - eneste faste undervisere igennem året ☺
▪ 1000 tak til jer der har hjulpet til med at få gennemført elevundervisningen i den ustabile periode.
▪ Berider Marie Louise Petersen underviser springhold og i dressur
for privat- og partryttere
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ANSATTE - STALDARBEJDERE
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ANSATTE - AFLØSERE
Undervisning
Allan Rodin Møller Kone
Louise Bang Hansen
Astrid Ross Poulsen
Line Cramer
Nanna Liv Kynde Agerskov
Sofie Hyldeqvist Andersen
Sara Rosendal Esser

Staldarbejde
Louise Bang Hansen
Line Cramer
Nanna Liv Kynde Agerskov
Laura Printzlau Elkrog
Matilde Brøndum Andersen

Projekt DAGLIG LEDER
primært: ledelsesopgaver - stald - undervisning
▪ Ansatte opsiges – og opfordres til at søge de ledige stillinger igen
▪ Anette ansættes som daglig leder i en fuldtidsstilling 1/9
▪ Anette sygemeldes fra undervisning 5/10
▪ På jagt efter midlertidige undervisere
▪ Anette fratræder helt, efter eget ønske, 10/11

▪WHAT TO DO!
▪ Intens jagt på ny daglig leder til SABR
▪ Ida starter i stald med 20 timer om ugen den 8/11
▪ Fortsat jagt efter midlertidige undervisere
▪ Ida overtager løbende flere og flere opgaver
▪ Vi er ikke i mål, men på rette vej

OPSTALDNING
▪ Fuldt hus i hele 2017

▪ Nu også mulighed for
opstaldning i løsdrift med
elevhestene.
▪ 1 ledig boks p.t. , så det er nu
du skal slå til, hvis du drømmer
om egen hest i SABR ☺
STALDKOORDINATOR
Tak til Nanna og velkommen til
Jannie der lige har overtaget

ELEV-UNDERVISNING
Større søgning til elevundervisning end nogensinde før specielt efter at ÅRF lukkede…nu eneste klub i Århus Vest
Dus med heste var en stor succes også i 2017
- afviklet 6 gange og gentages i 2018

PART PÅ ELEVHESTENE
9 heste har en partrytter og flere er klar til en part ☺
Både heste og ryttere nyder godt af part-ordningen
Nye tiltag for partrytterne på vej

ELEVHESTE - goddag og farvel

Elevheste 16 lige p.t.
Klavs - Color – Misty – Jason – Elvira - Benjamin – Simone
– Hidalgo – Ronja – Lola – Madonna – Jackpot – Pie – Mary
– Victor - Timberlake

Låneheste Klavs - Color og nu også Lola
Goddag til Simone – Pie - Ronja – Madonna – Klavs – Color - Jason
Farvel til Lucky - Night Light – Bandit – Wika - Karmen – Lukas Stjerne

HESTEVELFÆRDS-UDVALG
➢ Ny foderstrategi fra juli 2017
➢ Elevheste på sommerlejr:
Elvira, Stjerne, Mary, Misty og Timberlake til Østerlund Ridelejr.

➢ Store vaske-/strigledag til fotoshoot af elevhestene.
➢ Sadeltjek – nye sadler og tilretninger af gamle…
en dag med June fra Din Sadelmager og heste ud og ind af hallen.

UNGDOMS-UDVALG
Hingstekåring - Hest&Rytter messe
Pudseaftner/”Før-stævne-hygge”
Maledag - spring
Bowlingture
Filmaften med overnatning
Djurs Sommerland
Brætspils-hygge i Tutten
Græskar-lanterner til klubben
NYT i 2017 - Julefest for U18
Overnatninger, RYTTERSTUEN, weekender/ferier
Masser af gode oplevelser også i 2018……………….

Vi skal vælge ny formand/-kvinde!

vil du være med? ☺

STÆVNE-UDVALG
Årets stævner 2017:
Forårs-dressur
Bededagsstv.
Sct.Hans m. DRF-jubilæumsklasser
Sensommer m. DRF jubilæumsklasser.
Klubmesterskaber -- Finale

I alt 10 stævnedage - alle med elevklasser
892 starter i 2017 - 554 dressur og 338 spring
Genindførsel pokaler til mest vindende udenbys
fra 2018 i henholdsvis spring og dressur
Tak til jer der deltager ved klubbens stævner, fra
både elev- og privatryttere og også tak til jer
der tager ud og viser flaget til andre stævner
Ingen stævner uden hjælpere - Tusind tak!

BREDDE-UDVALG
Årets arrangementer:
Fastelavnsstævne, Elevstævne, Pinseridt og fællesspisning, Ridelejr og Julestævne

Nyt arrangement i 2018: Power Påske

Nye medlemmer:
Velkommen til Laura Elkrog, Caroline Schriver og Freja Erikstrup

Tak for den gode tilslutning fra både elev- og privatryttere ☺

PR - STØTTEAKTIVITETER
Næsten 50.000 kr. til klubben penge, som blandt andet er gået til køb af nye elevheste
✓
✓
✓

Julebanko med et væld af sponsorgaver
Dus med heste for nye ryttere
Sponsorer: Tak til alle sponsorere, specielt tak til
•
•

hovedsponsor Djursland Bank
Læderiet for flot sponsorspring.

Velkommen til:
•
•

✓
✓

✓
✓

Aros Tømrer og
Frijsenborg Dyrlæger

Diabetesforeningens lodder – tak til flittige piger!
Støttelotto
OK benzin-kort
30.000 kr. fra AIF Royal Fonden- Idrætssamvirket
Aarhus til sadler til elevhestene

PR - KOMMUNIKATION
Mange kommunikations-kanaler

•
•
•
•

Hjemmesiden
Hesteposten
Opslag i staldene
Facebook-siden

• Flittigt brug af klubbens
Facebook-grupper

PR - ANSØGNING OM RIDEHAL

Vi søgte i 2017 Aarhus Kommunes
”Pulje til idrætsfaciliteter”
om støtte til ny 20 x 60 ridehal. Budget 3,5 mio kr.
Afslag, men erfaring med økonomi og krav til ansøgning.

•
•
•
•
•

Sponsorer
Støttelotto
Fonde
Aktiviteter
…

NY RIDEBANE I 2018?

Kan vi samle
100.000 kr.
i 2018,
er der råd til ny
dressurbane.

HANDY-UDVALG
Ny traktor – nu med frontlæsser ;-)

Mudder – smat – pløre…… fast arbejde
Planlagte indkøb og aktiviteter har
måttet vente pga økonomi, fx
▪ Renovering af vandkopper i elevstald
▪ Udskiftning af dør/vinduer stuehus
▪ Indkøb af baneplaner
Både penge og tid er en mangelvare –
men vi er glade for hvad vi når
Tak til alle hjælpere i 2017
Er du klar til at gi’ en hånd i 2018?

HANDY - ARBEJDSDAGE
6 hyggelige og vigtige arbejdsdage årligt
ALLE medlemmer og andre interesserede er
mere end velkomne til at komme og yde en
indsats…
Klubbens faciliteter vedligeholdes og repareres,
og der bliver ryddet op og gjort klar til vinterog sommersæson
– Springmateriale opgraderet
– Nye sygefolde etableret
– Løbegang til hø-hentere
Stor tak til alle flittige deltagere ☺

Datoer første halvår
3. marts kl. 11.15-16.15
15. april kl. 10.00-15.00
17. juni kl. 10.00-15.00

TUTTEN/STØTTE-UDVALG
Koldt og varmt – sundt – kager - slik - frugt – sodavand - kaffe !
Stabil og god kilde til klubbens økonomi….. og vi ELSKER MobilePay
Trofaste hjælpere – stor tak til jer ☺ …. plads til nye kræfter også

”Nye” mindre borde - plads til flere mennesker i Tutten.
Nyeste indkøb - en dobbelt friturekoger ….flere pommes frites kan sælges ☺
Ønske: Maling til opfriskning af Tutten og måske nye billeder på vægen .

CAFETERIA TUTTEN

HJEMMESIDE - KLUBMODUL
✓ Ny mobilvenlig hjemmeside
✓ Tilmelding direkte
✓ Betaling med betalingskort
✓ Tilmelding til arrangementer
✓ Hurtig og let kommunikation via mail og sms
✓ Holdkoordinering og medlemsoverblik
✓ Økonomi-administration og regnskab

2017 - DET SKETE OGSÅ…..
BESØG HOS DYRLÆGEN
foredrag om førstehjælp til heste og
rundvisning på klinikken i Hammel

FORFATTERE I KLUBBEN
PYNT DIN PONY af Charlotte og Tora
Reception i Tutten for bogen i august

DRF - DANSK RIDE FORBUND
SABR - OM STALD-BYGGERI på DRF’s
repræsentantskabsmøde i April
DRF 100-ÅRS JUBILÆUM
Jubilæumsklasser ved to SABR-stævner
Officielt flagdag
Åbent hus

VANDSKADE I STUEHUSET

NY KONTINGENTSTRUKTUR I 2018
En fordel for SABR

Utæt kobling imellem rør og pumpe
gjorde st.th. ubeboelig i 3 mdr.

2017 DET NÅEDE VI.… ikke
IKKE NÅET FRA BUDGET 2017
▪
▪
▪

Vandkopper i elevstalden
Baneplaner
Hegn på springbanen

ÅRSAG
▪
▪
▪

Øget vand-forbrug
Ny traktor
Øgede udgifter til
dyrlæge og smed
▪ ”Underskud” fra sidste 2016

TAK!
1000 TAK TIL ALLE
DER KNOKLER FOR,
DELTAGER,
STØTTER OP OM
OG BIDRAGER TIL,
AT SABR ER
OG OGSÅ I 2017 VAR

ET SKØNT VÆRESTED FOR HESTE OG MENNESKER

