SPOT på frivillighed
Ponyklubben i Haderslev
Foto: Lene Edelmann og Jeanet Mortensen
Ved repræsentantskabsmødet 2016 blev der
for første gang nogensinde uddelt en frivillighedspris. Den gik til Ponyklubben i Haderslev i
distrikt 8, fordi klubbens grundfundament
ganske enkelt er frivillighed. Eksempelvis kan
man ikke få sin pony opstaldet i klubben, medmindre den indgår som elevhest i undervisningen, alle undervisere er frivillige, og så skal
ponyejerne bidrage som hjælpere og rollemodeller for eleverne i dagligdagen. Det giver et
helt unikt fællesskab, hvor alle er med til at
bidrage til klubbens drift og hestehold.

Alle opstaldede ponyer går med i rideskolen
Ponyklubben i Haderslev har som koncept eksisteret i 16 år. Faciliteterne, hvor rideklubben har
hjemme, er ejet af kommunen. Her lå tidligere en
traditionel rideskole, men da rideskolen i sin tid
blev erklæret konkurs, gik nogle frivillige ildsjæle
sammen og skabte Ponyklubben i Haderslev med
det frivillige koncept, der driver klubben i dag.
Tesen var, at det er meget omkostningstungt at
have hest, så man ville forsøge at lave en rideklub, hvor omkostningerne blev holdt nede på et
minimum, for at alle på den måde kunne have
glæde af ridesporten.
Derfor er det nu sådan, at alle de 21 ponyer
(heraf er en dog en hest), der er opstaldet, går
med i rideskolen. Hestene arbejder altså for
husleje og foder ved at indgå i undervisningen, og
det er således ikke muligt at betale for opstaldning af sin pony eller for brug af klubbens facilite-

ter. På nuværende tidspunkt er ejernes eneste
udgift ponyens forbrug af hø. SÅ kan det vidst
ikke blive billigere

”Hos os går hestene med i undervisningen fra
mandag til torsdag. Ejerne har så selv råderet
om deres hest fredag, lørdag og søndag og selvfølgelig i skoleferier og helligdage. De fleste af
vores undervisere – som også alle er frivillige –
er forældre der selv har redet engang eller som
stadig rider. Faktisk er vi så privilegerede, at vi på
næsten alle hold har to undervisere på ad gangen,” fortæller formand Jeanet Mortensen.

De fleste undervisere har selv en pony i klubben,
og derfor står ponyerne deres hjerter meget
nært, og ponyerne bliver passet efter alle kunstens regler. Det giver en meget speciel konstellation mellem underviser, rideskolepony og elev,
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hvilket naturligvis afspejler sig i omgangen med
hestene.
Pligter for både børn og voksne
Og ligesom forældrene tager deres tørn og
hjælper til i undervisningen, ligeledes lærer børnene også at bidrage til rideskolen i dagligdagen.

”Rigtig mange af ponyerne bliver købt specifikt
ind til rideskolen. Ofte er det tidligere elever, der
synes, at nu er det tiden at få egen hest og gerne vil have den på den måde, det foregår hos os.
Fordi ponyerne bliver rigtig godt passet og redet
i de dage, de ikke går undervisning, har vi nogle
super gode og glade ponyer til vores elever,”
siger Jeanet.

”Når klubben er drevet af udelukkende frivillige
kræfter, så er det vigtigt, at alle hjælper til,” fortsætter Jeanet Mortensen. ”Børnene skal lære,
at de også har pligter for at det hele kan fungere, og de hjælper derfor til i dagligdagen ligesom
de voksne. Fra man er 10 år og derover, får man
det, vi kalder en trækkertjans en gang om ugen.
Det vil sige, man hjælper nybegyndere med at
sadle op og trækker dem i undervisningen.”
På den måde bliver børnene helt fra starten af
vant til at bidrage til driften af klubben og pasningen af ponyerne.

Det er naturligvis et must, at ponyerne skal være
søde og omgængelige for at kunne indgå i rideskolen, og det er jo da heller ikke alle ponyer, der
trives som elevhest. Dog er det kun sket to gange i de seks år, Jeanet har været for mand for
klubben, at de har haft ponyer, der ikke har kunnet finde sig til rette med rideskolejobbet.

Klubben vil gerne vise, at man kan have hest på
mange måder, og den måde man har hest på
her gør, at børnene både bliver vant til at dele
deres hest. Er der eksempelvis en hest, der er
skadet til et stævne, er der som regel en, der
tilbyder den uheldige rytter at ride en klasse på
deres hest. Fordi ponyerne alle går med i undervisningen bliver det helt naturligt for børnene at
dele med andre – også deres ponyer.

SPOT på frivillighed
Ponyklubben i Haderslev
Populær rideklub
Det frivillige koncept gør dog også, at der ikke er
mange indtægter til klubben, rent faktisk er de
eneste indtægter, dem der kommer fra undervisningen, da, opstaldningen jo ’arbejdes af’. Selv
om det er kommunen, der ejer faciliteterne, så
gør klubben alt for at holde kommunen ude af de
økonomiske aspekter, og derfor er det som regel
sponsorkroner, der er med til at give klubben
fornyelser som ridehusbund eller nye bokse.
Sponsorarter kommer naturligvis ikke flyvende af
sig selv, så igen kræver det, at der er nogle
ihærdige ildsjæle, der sørger for aktivt at søge
midlerne. Desuden er der altid masser af frivillige, der stiller op til arbejdsdage og som ”kagebagere” og arbejdskraft ved nogle af klubbens
mange arrangementer, som både dækker Dstævner i dressur, kursusafholdelse for DRF eller
arrangementer for rideskoleeleverne som f.eks.
sommerolympiade eller fastelavnsfest.

arrangementer for byens skoler og børnehaver.
Udover den almindelige undervisning varetager
ponyklubben også handicapridning, og har oprettet hold hvor børn med specifikke vanskeligheder
har mulighed for at ride (ADHD, Autisme samt
tilknytningsforstyrrede børn).

”Hos os er der plads til alle,” understreger Jeanet Mortensen. ”Fra småbørn til børn med specielle behov. Som klub stræber vi efter at rumme
så mange forskellige elever som muligt.”

Ponyklubben Haderslev ligger i nogle fantastiske
omgivelser i idrætscenterområdet, der er placeret indenfor bygrænsen. Klubbens beliggenhed
betyder, at den er et yndet udflugtsmål for kommunens institutioner. Under hensyntagen til den
daglige undervisning og muligheden for at finde
frivillige hjælpere, stiller klubben også gerne op til

Og klubben er populær. På nuværende tidspunkt
er der 50 elever på venteliste til at starte i rideskolen, og alle bokse er fyldte. Det unikke koncept
viser bare, hvor mange frivillige kræfter der hver
dag gør en forskel i ridesporten, og hvordan organiseret frivillighed i en grad kan være til gavn
for både ponyejere og rideskoleelever.

