SPOT på Frivillighedsprisen -

Frederikshavn Rideklub
Under konceptet ’stemning til hest – hvem er
bedst’ har Frederikshavn Rideklub (FRK) i snart
syv år i træk afviklet Agria DRF-mesterskab i
ponydressur for hold i det nordjyske. Stævnet er
siden den spæde start i 2010 vokset i både format og tilslutning, og det er i dag et helt særligt
og populært stævne blandt forbundets mange
ponyryttere. Udover mesterskabsklasser og
konkurrencer bliver der nemlig satset stort på at
skabe en fantastisk stemning med både heppekorskonkurrencer, karaoke, udklædning og en
festlig afslutningsceremoni. Og tallene taler for
sig selv – hvor der det første år var omkring 20
klubber til start i mesterskabet, var ikke mindre
en 40 klubhold meldt til i 2016! Det store arbejde og den visionære indstilling til et ridestævne
blev Frederikshavn Rideklub hædret for på Repræsentantskabsmødet i Korsør i april. Klubben
fik nemlig tildelt årets frivillighedspris på baggrund af succesen med stævnet. Det er anden
gang, at prisen uddeles. I denne artikel fortæller
formand for rideklubben, Carsten Kjær, om
stævnet.

Kan I fortælle lidt om idéen bag stævnet – og
udviklingen til det, det er i dag?
I foråret 2010 blev vi spurgt om, det var noget for
FRK at afvikle Agria DRF-mesterskab i dressur for
pony

hold? Der var nemlig ingen klubber, der havde
meldt sig til at afholde det. FRK’s bestyrelse blev
samlet, hvor Dennis Fisker, der var nyansat daglig
leder og berider i klubben og resten af bestyrelsen blev enige om, at det skulle da prøves – det
måtte være muligt at holde økonomi i et mesterskab.

Med den beslutning trak klubben i arbejdstøjet,
fik nedsat diverse udvalg, lavet et logo, lavet oplæg til et koncept for ”rytterfesten” og fik samlet
en del sponsorer. For at skabe en ekstra god
stemning til stævnet, blev konceptet: ’Stemning
til hest- hvem er bedst’ skabt. Det vil sige, at under mesterskabet blev det hold, der skabte den
bedste stemning på stævnepladsen, belønnet.
Holdene blev vurderet af en dommerjury på f.eks.
banner, matchende udstyr, heppekor og ikke
mindst en særlig sangkonkurrence fredag aften.
Det første år tilmeldte 21 hold sig, og de tog virkelig ’Stemning til hest, hvem er bedst’ til sig. Der
var fuld opbakning til både at være seriøse konkurrenceryttere og være festlige. Konceptet har
derfor været en del af stævnet siden, og år for år
er stævnet blevet større og større. I 2016 antog
stævnet nye højder med rekord mange (40!) tilmeldte hold og en rytterfest med 425 deltagere +
officials og dommere.
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Hvad er historien bag afslutningsceremonien?
Stævnet slutter med en festlig præmieoverrækkelse, der krydres med masser af historiske dragter. Afslutningsceremonien var egentlig ikke svær
at finde på, idet Frederikshavn var den havn Tordenskjold brugte som udskibningshavn, og derfor
har byen foreningen ”Tordenskjolds Soldater”.
Foreningen afholder flere arrangementer i byen
med korrekt udklædte mennesker, træskibe,
sortkrudtsskytter mv., og derfor var det oplagt at
FRK indledte et samarbejde med dem.

Hvordan samler og organiserer man op mod 100
frivillige til sådan et stævne?
God planlægning! Vi udpeger ansvarlige for de
mange opgaver, og de finder hjælpere til netop
deres opgave. Alt organiseres i nogle samlede
”hjælperlister”, og der laves et lille ”skriv” til hver
hjælper, med oversigt over tidspunkter for hjælpen, hvem de skal henvende sig til samt spisebilletter til KÆPHESTEN (klubbens cafeteria) – for
”uden mad og drikker, duer helten ikke…”Alle
hjælpere kan også afhente en T-shirt med klubbens logo.
Hvad tror I, der gør jeres stævne særligt populært?
Vi tror, at det hænger meget sammen med den
ånd, som i forvejen er i FRK, hvor vi kan godt lide

at være sammen. Vi hjælper hinanden i det daglige og får på den måde også et fælles ansvar for
klubben og vores stævner. Vi forsøger at sætte os
i gæsternes sted, og derfra indfri de forventninger, som de måtte have. Vi har fx lagt en stor
arbejdsindsats inden stævnestart i at strukturere
alt. Det er lige fra, man ankommer til stævnepladsen, hvor gæsterne får vejledning om parkeringsforhold, traileren bliver tømt for klatter, og
rytter, pony og forældre følges på plads af en
FRK’er, der samtidig kan vejlede og svare på
eventuelle spørgsmål.

Vores baneansvarlige sørger for optimale opvarmnings- og konkurrencebaner. Den stævneansvarlige sikrer med et velfungerende sekretariat
et gnidningsfrit og godt stævne for alle deltagere,
således at de har optimale muligheder for at vise
deres kunnen i konkurrencerne. Vi sørger for god
bespisning til rimelige priser. Vi sørger også for
gode rammer til en rytterfest uden, at den må
komme til at fylde for meget, rytterne er trods alt
til DRF-mesterskab. ’Stemning til hest – hvem er
bedst?’ har derudover til formål at skabe en ekstra god stemning under stævnet. Et element i
konkurrencen er en sangkonkurrence til rytterfesten, hvor de deltagende hold + supportere udklædt dyster mod hinanden i karaoke. Holdene
vurderes ydermere af en jury på festlige indslag
under stævnet, godt humør, og opbakning. Sidst
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men ikke mindst har deltagerne med familie mulighed for at campere på stævneområdet, og
campingområdet vokser også for hvert år.

Hvordan ser fremtiden ud i forhold til stævnet?
Vi har igen i år fået æren af at afholde DRFmesterskab i ponydressur for hold, og håber på,
at vi kan motivere og holde gejsten til at holde
stævnet mange år i fremtiden sammen med vores nyansatte berider Peter Koefoed-Holm.

Sidst men ikke mindst, kan I sætte ord på hvad
Frivillighedsprisen betyder for klubben?
Det er en fantastisk flot anerkendelse til medlemmerne af deres flotte arbejde – især når man
bliver totalt overrasket og ikke selv havde set sig
som modtager af prisen. Prisen er blevet fejret i
klubben med fri lagkage ved klubbens tirsdagsspisning under mottoet ’Vi skal fejre vores succe-

ser, så vi kan huske, at vi har haft dem.’ Det gør vi
altid ved vundne (eller placeringer ved) mesterskaber og lignende. At afholde et stævne af en
sådan kaliber stiller høje krav til klubbens personale og mange frivillige, der knokler løs op til
stævnet for at få det hele klar, inden de mange
ryttere og ponyer rykker ind. Uden den store
frivillige arbejdsindsats, havde det slet ikke været
muligt at afholde et stævne af de dimensioner.
Herudover skylder klubben stor tak til de mange
sponsorer, der har bakket op om DRFmesteskaberne.
Motivation
Motivation for tildelingen af prisen: Prisen går til
en klub, der i den grad kan afholde et stort og
særdeles populært ridestævne. Stævnet er så
godt, at deltagere og deres familier strømmer til
fra hele landet for at være med. Her er serviceniveauet højt, og det summer af entusiasme, smil
og imødekommenhed fra klubbens op mod 100
frivillige hjælpere. Stævnet afsluttes med en ceremoni i klubbens hjembys ånd med indmarch
med fanebærere og et væld af flotte kostumer. Ja
- toppen af frivillighed og klubånd skal opleves på
toppen af Danmark.
Om Frederikshavn Rideklub
Frederikshavn Rideklub er en af Danmarks smukkest beliggende rideklubber og har gennem de
senere år gennemgået en gennemgribende renovering og fremstår i dag som et moderne ridecenter med to ridehaller, tre udendørs dressurbaner,
to udendørs springbaner med internationale mål,
solarium, tre vaskepladser samt et dejligt stort
klublokale. Frederikshavn Rideklub tilbyder undervisning i både spring og dressur på alle niveauer, og det er muligt at få heste sat i ridning.
Klubben har eksisteret i 53 år – og har knap 300
medlemmer.
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