SPOT på Årets Ildsjæl
- Rikke Johansen
Ved årets Repræsentantskabsmøde i Korsør blev
der vanen tro uddelt flere klubpriser. En af dem
var Årets Ildsjæl – og den gik til 45-årige Rikke
Johansen fra Roskilde Rideklub (ROR). I motivationen lød det blandt andet, at Rikke er en sand
ildsjæl, der bruger uanede af frivillige timer i
rideklubben for at få klubben og særligt elevskolen til at blomstre. Vi har taget en snak med
Rikke om livet med heste, arbejdet i klubben og
hvad der motivere den ihærdige ildsjæl i det
frivillige arbejde.

Rikke Johansen og Anne-Mette Binder fra bestyrelsen.
Det var en rørt Rikke Johansen, der modtog prisen som Årets Ildsjæl under repræsentantskabsmødet i Korsør. Rikke har hjemme i Roskilde Rideklub, og interessen for heste startede allerede
som ung pige på Lolland, hvor hun fik sin første
springpony, da hun var 10 år. Som det sker for
mange unge, flyttede Rikke fra Lolland til København, da hun skulle studere, og forældrene solgte
ponyer og heste, da det ikke var muligt for Rikke
at have dem med i den fase af sit liv. Som 26-årig
mødte Rikke sin mand, og de blev gift samme år.
Han bragte sin søn - Kasper - med ind i ægteskabet, og i dag har parret også deres nu 13-årige
datter Asta og 9-årige søn Anker. Rikke er blandt
andet uddannet arkæolog, og arbejder til daglig

som kommunikations- og marketingsansvarlig på
Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
Fra ponykøb til leder af rideskolen
Det var datteren Astas store interesse for heste,
der fik Rikke ind i klubarbejdet i Roskilde Rideklub.
”Min datter, Asta, fik lyst til at ride for ca. fem år
siden, og startede sammen med en veninde i
elevskolen på Roskilde Rideklub. Hun blev hurtigt
grebet af det med heste, og jeg kunne se, at hun
ville mere, end at ride en gang om ugen. Netop
på det tidspunkt kom elevskolen ind i en svær
periode, hvor det kneb med gode ponyer, og
derfor faldt tanken på at købe egen pony. Og når
først man har åbnet den dør - ja, så er der ingen
vej tilbage. Vi fandt drømmeponyen i Nordjylland
og fik den leveret 1. juledag. På det tidspunkt var
der ingen andre børn i den private del af stalden,
og derfor besluttede vi, at Asta selvfølgelig skulle
ride i elevskolen ved siden af sin anden undervisning, for hvor skulle fællesskabet ellers komme
fra? Da elevskolen pludselig stod uden ledelse i
foråret 2016, blev jeg spurgt, om jeg ville overtage. Og det ville jeg. Jeg har altid haft et behov for
at arbejde meget og 'blande' mig i foreningsarbejde, ” fortæller Rikke.
Gode ting gror fra bunden
Det var dog en større opgave, end Rikke på nogen
måde havde forstillet sig. Der var ikke noget
egentligt samarbejde mellem elevskolen, privatopstalderne og resten af klubben. Faktisk føltes
det i starten, som om de ikke en gang hørte til
den samme klub.
”Men min filosofi har altid været, at gode ting
gror fra bunden. Og grundlaget i enhver god klub
er elevarbejdet, der - når det passes og plejes -
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skaber en enorm stolthed i klubben over, hvad
unge talenter kan opnå og masser og masser af
dejlige oplevelser med hestene,” siger Rikke og
fortsætter:
”Jeg gjorde en masse i starten - nye ponyer, uddannede trænerne, underviste i ryttermærker
mm. Men det vigtigste, jeg gjorde, var at give lov
til mere. Ved at vise vores dygtige partpiger, at vi
ved, de klarer opgaverne perfekt og med stor
samvittighed. Derfor lempede jeg part-reglerne,
så de nu kunne tage deres ponyer med ud på tur
eller til stævner. Selvfølgelig med et krav om forældreopbakning, for på den måde får vi også alle
de hårdtarbejdende forældre på banen. ”

Blomster og diplom overrækkes på Repræsentantskabsmødet 2017.
Sammenhold og venskaber
Det at give lov til mere betyder eksempelvis, at
elevhestene nu kan ride i skoven sammen med
privathestene. Det skaber sammenhold på tværs
af rideniveau og alder. Og det skaber venskaber.
Så når en elev har brug for hjælp, er det trygt at
spørge 'de gamle'. På den måde kommer erfaringer i spil og bliver til nyttig viden for en ny generation af ryttere.
I dag er stalden fyldt med børn med deres ponyer
og heste. Klubben har solgt fem elevheste til privatryttere. Tanken er, at hvis det rigtig match

viser sig, så er det i al fald ikke elevskolen, der
skal stå i vejen for, at hest og rytter bliver lykkelige sammen.
”Den dag vi flyttede ind med vores pony var det
første, vi mødte, en håndfuld privatopstaldere,
der sagde: "Bare så I ved det: I kommer ikke til at
lave noget som helst om". Det er ikke alle fra den
'velkomstkomite', der stadig er del af klubben,
men de, der er, kom i sommer hen til os på samme måde og sagde: "Bare så I ved det: Vi er glade
for, at I har lavet alt om". Det var den bedste dag
i mit heste-liv!” siger Rikke.
Motivationen i det frivillige arbejde
Som ovenstående indikerer, kræver det mange
timers frivilligt arbejde i klubben, hvis man skal
være leder af elevskolen og være med til at få
rideklubben til at blomstre. Og derfor er det essentielle spørgsmål da også – hvad er det der
driver Rikke i hendes dagligdag i rideklubben.
Hvad er motivationen i alle de mange timer, hun
lægger frivilligt i klubben
”Næsten alle børn, der har deres egen hest, har
også forældre, der har haft hest. Men jeg ser også
store talenter, der ikke får muligheden for at få
egen hest, og det brænder i mig for at give dem
muligheden for at udvikle deres talent. Og jeg ser
børn, der elsker heste med hver en fiber i kroppen, og her kan godt klubarbejde gøre drømmen
til virkelighed for mange børn. Da jeg var barn,
var der 'dem med egen hest' og 'de andre'. I vores klub er der nu en stor sammentømret gruppe
af børn, der rider sammen, får undervisning
sammen og rider stævner sammen. Nogen på
deres egne ponyer og andre på klubbens. Der er
selvfølgelig stadig forskel, men jeg ser det som
min fineste opgave, at vi som klub sørger for tilbyde kvalificeret undervisning på alle niveauer og
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så gode elevponyer, at grænserne til dels udviskes.”
Glæde over indstilling
Til slut er det naturligvis oplagt at spørge Rikke,
hvad prisen som årets ildsjæl betyder for hende?
”Det er meget enkelt. Det betyder, at jeg skal
arbejde endnu hårdere for at leve op til den store
ære. Der er så mange ting, jeg ikke har nået endnu. Specielt højt på min agenda står junior- og
forældreudvalg. Så vi sammen kan sætte kursen
for vores klub. Jeg er både lykkelig og taknemmelig over at modtage prisen. Men allerstørst er min
glæde over, at mine klubkammerater har valgt at
indstille mig til prisen. At de har set mig og anerkender mit arbejde. Det er den vildeste følelse.
Samtidig hører jeg ofte om ildsjæle i andre klubber, der har opnået enorme resultater. Når jeg
taler med dem, er det tydeligt, at de lige som jeg
ikke kunne have gjort nogen som helst forskel,
hvis det ikke var for alle de andre ildsjæle, der er i
klubben: Bestyrelsen, trænerne og de frivillige.
Uden dem – ja, så bliver det uanset indsatsen kun
til en fuser.”
Motivation for tildelingen af prisen:
Den person vi nu skal hædre er en sand ildsjæl,
der bruger uanede frivillige timer for at få klubben og særligt elevskolen til at blomstre. For bare
et år siden gik det rigtigt skidt for elevskolen, men
så tog Årets Ildsjæl ansvaret for, at der skulle ske
noget nyt. Prismodtageren skiftede ponyer ud,
købte nyt udstyr, reparerede gammelt udstyr,
startede Ryttermærkeundervisning op. Samtidigt
blev klubbens undervisere sendt på Dansk Ride
Forbunds Træner-kursus for at hæve standarden
for undervisningen. Dette har været en stor succes til stor gavn for klubbens medlemmer.

Årets ildsjæl bruger ikke bare mange timer i elevskolen, men er også meget engageret i klubbens
øvrige aktiviteter - prismodtageren er der simpelthen altid!

Om Roskilde Rideklub
Roskilde Rideklub (ROR) blev grundlagt i 1921 og
kunne i 2011 således fejre 90 års jubilæum. ROR,
der har ca. 200 medlemmer, holder til på Sct.
Jørgensbjerggården i dejlige naturskønne omgivelser blot få minutter fra Boserup skov og Roskilde Fjord. Stedet danner rammen om et rart
samlingssted, hvor motion, fællesskab og konkurrence kombineres, og hvor interessen for
heste og ridesporten giver et fælles holdepunkt
for børn, unge og voksne.
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