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I 2003 var Frederikshavn Rideklub truet af lukning 

på grund af dårlig økonomi. Der var mørkerøde tal 

på bundlinjen, og banken ville ikke låne klubben pen-

ge. Klubben tog sagen i egen hånd og fik vendt det 

svimlende underskud til et overskud. Kampgejst, 

sammenhold og kreative initiativer var vejen frem. 

Ingen hjælp fra kommunen 

Da bestyrelsen i 2003 modtog årsregnskabet for 

2002, stod der minus 421.000 kr. på bundlinjen og 

minus 588.000 kr. i egenkapital. Det stod bøjet i 

mørkerøde neontal, at Frederikshavn Rideklub var 

truet af en lukning. Vi måtte gøre noget. 

 

I klubben havde vi svært ved at se, hvad der skulle til 

for at redde den. Det var nemt at se, at der var 

tomme bokse. Der var især tomt i ponystalden. Var 

det mon her, vi skulle sætte ind? Klubbens formand 

tog meget utraditionelt beslutningen om at sætte 

prisen på opstaldning af ponyer ned. En ven af klubben 

fik regnskabet til gennemsyn og stillede spørgs-

målstegn ved, om klubben fik søgt kommunen om 

tilskud til de berettigede udgifter. Det gav stof til 

eftertanke. 

Klubbens bestyrelse lavede en ansøgning til 

Frederikshavn Kommune, hvor de søgte om at låne 

180.000 kr. rente- og afdragsfrit i fem år. Svaret var 

nej. Oveni det dårlige regnskab stod vi nu med en 

kommune, der ikke kunne/ville låne os penge. Hvad 

skulle vi gøre? 

Der kommer flere ponyer 

Heldigvis viste det sig, at ideen om at sætte prisen på 

ponyboksene ned var godt tænkt. Der begyndte at 

komme flere ponyer i stalden samt en masse aktive 

forældre. Bestyrelsen henvendte sig endnu engang til 

kommunen for at få en dialog om klubbens tilskud. 

Denne gang endte det rigtig positivt, og der blev lavet 

en fremadrettet fordeling af de tilskudsberettigede 

udgifter til lys, vand, varme og renter. Kommunens 

Kultur- og Fritidsforvaltning tilbød at udbetale et helt 

års tilskud på én gang og efterregulerede det 

forgangne års tilskud. Det gav klubben en meget 

bedre likviditet. 

Kampgejst i klubben 

Blandt de mange ponyforældre og klubbens øvrige 

medlemmer rejste der sig en kampgejst. Det kom 

aldrig på tale at give op. På klubbens udgiftsside blev 

næsten alle håndværkerudgifter sparet væk og 

overtaget af frivilligt arbejdende forældre. Klubben 

begyndte at sælge parkeringspladser i forbindelse 

med det lokale Rock Party. Første år, vi gjorde det, 

gav det lige nøjagtig nok til, at vi kunne betale de 

forfaldne regninger fra dyrlægen og smeden, så det 

igen blev muligt at få elevhestene vaccineret og 

beskåret. Lige før julen 2003 arrangerede klubben 

også en sponsorspringning. Det var en stor succes 

og har siden været en tilbagevendende tradition. 

 

Udvidelse af rytterstue med frivillige kræfter (privat) 
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40 års jubilæum med overskud 

I 2004, kun et år efter de mørkerøde tal på 

bundlinjen, kunne klubben fejre 40 års jubilæum. Det 

blev året, hvor vi for alvor trak i arbejdstøjet - vi skulle 

bevise overfor kommunen, at vi kunne vende økono-

mien. Jubilæet blev fejret med en gigantisk jubilæ-

umsfest for nuværende og tidligere medlemmer.  Ikke 

nok med at vi kunne samarbejde, vi kunne også feste 

sammen. Samme år opnåede vi et helt fantastisk 

resultat på 471.000 kr. Underskuddet var vendt til et 

overskud, og siden er det kun gået fremad. Vi kan i 

2014 bryste os af 10 år med overskud og en positiv 

egenkapital på over 1 mio. kr.  

 

Festlig præmieoverrækkelse for ponyhold (privat) 

Der må tænkes kreativt 

Det flotte resultat i 2004 gav os blod på tanden, men 

flere år med dårlig økonomi kunne ses på klubbens 

faciliteter. Den ældste af hallerne fra 1967 var ved at 

falde ned om ørene på os. Vi tænkte kreativt igen, og 

alle opstaldede indbetalte frivilligt en ekstra måneds 

staldleje. Klubben blev også hyret til at passe en 

burgerbod i Skagen i forbindelse med motorcykel-

træffet ”Træf på Toppen”. Det har vi gjort lige siden 

hver sommer. Et arrangement der har givet store 

beløb på 30 - 82.000 kr. til klubben hvert år.  

I 2006 indgik vi et samarbejde med de to daværende 

landstrænere for ponyer i henholdsvis dressur og 

spring, Vibeke Degn Andersen og Bo Bak Andersen, 

om afholdelse af sommerkurser. Ved Torden-

skioldsdagene (historisk maritim festival) i Frederiks-

havn tog klubben på nattevagter og gjorde toiletter 

rene. Vi hejste flag og satte skilte op for handels-

standsforeningen, og vi serverede ved andre klubbers 

arrangementer. Vi solgte også trækture ved 

Blomsterfestivalen i Frederikshavn og ved familiedage 

i virksomheder. Endelig holdt vi rigtig mange D-

stævner. Alt sammen gode kreative tiltag, som gav 

penge til klubben.  

Styrket sammenhold 

Efter et godt samarbejde med vores bank fik vi endelig 

lov til at optage et lån, og vores lille ridehal blev 

totalrenoveret med ny bund, barriere, tag, vinduer, 

gavle og ydervægge. En meget stor del af arbejdet 

blev udført af forældre og medlemmer. En kæmpe 

sidegevinst ved alt det frivillige arbejde i klubben og 

ved arrangementerne var et fantastisk sammenhold 

og mange hyggelige sammenkomster.  

Makeover til hele klubben 

Det er helt utroligt, hvad vi har opnået med det gode 

sammenhold og frivilliges hjælp. I dag kan man blive 

helt forpustet ved at skulle opridse alle tingene. I 

2007 blev alle spiltove nedlagt og erstattet af bokse, 

og elevhestene fik deres egen stald. Den store ridehal 

har også fået nyt tag, ny barriere og dommerhus. 

Derudover blev rytterstuen udvidet, og der kom nye 

møbler. Der er blevet etableret køkkenfaciliteter til 

brug for stævner samt et nyt lydanlæg. I 2012 fik vi 

også ny bund i begge ridehaller. 

 

Ny springbane (privat) 
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Udendørs blev der etableret en overdækket terrasse, 

der senere er udvidet til dobbelt størrelse. Der er 

kommet nyt hegn til de nye løbefolde, og der er sørget 

for, at der nu kan komme frisk vand ud til alle foldene. 

Prikken over i’et var i 2014, hvor vores store nye 

springbane stod klar med internationale mål og fiber-

bund.  

Vi kan selv 

Den nye springbane sparede vi sammen til i fem år, 

og det var med stor glæde, at vi i forbindelse med 

klubbens 50 års jubilæum i år kunne indvie den. Rigtig 

mange lokale fonde og sponsorer har hjulpet os med 

at gøre det muligt. Vi stod selv for etableringen af 

fiberbunden. Vi importerede tekstilet fra Tyskland, og 

så blandede vi det selv med sand. Det så enormt flot 

ud, da 80 frivillige i april måned gik og spredte 

tekstilet ud. Børn, unge og forældre hjalp til. Der var 

endda også et par hunde, som hyggede sig gevaldigt 

med at sprede tekstilet.  

 

Tekstilet spredes på den nye springbane (privat) 

Hvor skal vi hen du? 

Tilbage i september 2009 afviklede klubben work-

shoppen ”Hvor skal vi hen du?”. Formålet var at tage 

”temperaturen” på medlemmernes tilfredshed og 

høre deres ønsker til fremtiden. Her viste der sig et 

overraskende ønske blandt medlemmerne om at 

prøve en ny underviser. Da klubben i november 

samme år modtog en uopfordret ansøgning fra den 

nyuddannede berider Dennis Fisker, valgte besty-

relsen at følge medlemmernes ønske.  

Ansættelsen af Dennis blev det friske pust, som 

bestyrelsen ikke vidste, at klubben havde brug for 

tilbage i 2010. Dennis har blandt andet været med til 

at udvikle klubben især på den sportslige side, hvor 

klubben de senere år har afholdt en række større 

stævner som DRF-mesterskab for ponyhold og ECCO 

Cup med stor succes. Dennis forlod dog klubben den 

1. december 2014 for at forfølge nye udfordringer i 

naboklubben Hjallerup, og vi ser frem til et nyt kapitel i 

Frederikshavn Rideklub med en ny berider ved roret.  

Pr. 15. december har vi ansat berider Sune Dam-

gaard Jensen som klubbens fremtidige berider og 

daglige leder. 

Et frirum med plads til alle 

Vi har ikke nogen visioner og strategier skrevet ned 

på papir, men en meget velfungerende og kompetent 

bestyrelse, hvor formand og næstformand har været 

på posten i 8 - 10 år. Det sikrer kontinuitet. Klubben 

har i modgang og medgang de sidste 10 år opar-

bejdet en kultur, som er samarbejdsorienteret, hjælp-

som og imødekommende. Der er et godt miljø med 

plads til alle i klubben, og vi har mange frivillige børn, 

unge og forældre. 

Løbende arbejder vi med at indsluse nye frivillige, og 

glæder os over at se, at mange af de unge følger i 

deres forældres fodspor, og virkelig tager fra. Så 

”hemmeligheden” bag vores dejlige klub består af 

mange faktorer sammenholdt med, at vi hygger os i 

hinandens selskab, når der er aktiviteter i klubben. 

Mange af os bruger også klubben som et velkomment 

frirum fra den hektiske hverdag.   

Ingen tvivl om at klubben var tilsmilet af et generelt 

opsving i ridesporten og af, at de rigtige folk var i 

klubben på det rigtige tidspunkt. Når det er sagt, så 

har vi i klubben formået at holde fast i dette enga-

gement gennem mere end 10 år. 

Frederikshavn Rideklub 

 

http://www.frederikshavnrideklub.dk/

