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Det forgangne år
Samlet set står året 2017 for mig som et år, hvor SSKR
kom lidt haltende fra start, idet den tidligere formand
trak stikket og meldte pas på projektet inden
foreningen egentligt var kommet i gang. Dette skabte
naturligvis nogle ryk i vognen, men hurtigt fik de
resterende medlemmer i bestyrelsen samlet tøjlerne
op og styret vognen i den rigtige retning væk fra
afgrunden, dette bl.a. ved at trække Maria Hauge og
undertegnede ind i projektet. Der var nemlig af gode
grunde ikke bestyrelsesmedlemmer nok til en
bestyrelse. Når jeg ser tilbage på dengang og hvorfor
jeg personligt gerne ville med på den vogn, var det
fordi jeg så, at de resterende personer i vognen
(bestyrelsen) urokkeligt havde en tro på projektet og
den retning det skulle styres.
Denne beslutning fortryder jeg på intet tidspunkt i
dag. Samarbejdet med de mennesker, der har udgjort
SSKR’s bestyrelse i den forgangne periode, har været
en sand fornøjelse. Jeg har nydt at omgås mennesker
der urokkeligt styrer vognen udenom de til svære
udfordringer og forhindringer og samtidig giver den

enkelte plads til idéer og tanker som kan ligge uden
for rammen og derved skabe en dynamik. Der er god
grobund for udviklingen af foreningen, en gruppe
hvor vi fra start har fået skabt et fornuftigt økonomisk
grundlag, og i fælleskab har fået styr på
organisationen i SSKR – med opgaver, kompetencer,
fælleskab og sammenhængskraft. Jeg vil i denne
forbindelse også takke alle I skønne mennesker, der
har været med til at støtte op omkring etableringen af
foreningen SSKR samt alt det fodarbejde og de
kræfter der er blevet lagt i forbindelse med vores
arrangementer. Alt dette har været medvirkende til,
at det har været en sand fornøjelse at være en del af
SSKR.
I den forgangne periode er vi kommet på facebook;
”SSKR – Sjællands Shetlænder Køre og Rideforening”
og vi har fået vores hjemmeside www.sskrforening.dk op at køre. Begge steder kan man
fremadrettet orientere sig omkring diverse tiltag,
arrangementer, kontingenter mv.
Afholdte arrangementer i det forgangne år
Vi lagde ud med en hyggekomsammen d. 30/7-2017,
hvor de fremmødte opleve, hvad den nye forening
SSKR havde at byde på. Dagen var godt besøgt og der
blev kørt keglekørsel, trænet agilitybane og kørt tur
med vognene i det skønne landskab omkring
Døjringevej i Sorø.

September 2017 holdt vi i SSKR vores første og
vellykkede stævne hos Marianne og Mogens på
Døjringevej 25, 4180 Sorø. Her viste børn og voksne
flot deres shetlandsponyer frem. Mange dygtige
børneryttere red et flot dressurprogram, og herefter
viste børnene, hvordan man styrer en shetlandspony
igennem vandgrave, over broer og andre
udfordringer på agility banen. Samme dag blev der på
sjoveste vis også konkurreret blandt voksne i både
keglekørsel og på agilitybanen.
Den 10 februar 2018 afholdt SSKR Fastelavnsfest på
Baunehøj Ridecenter i Næstved. Her var der adskillige
flotte og kreative udklædninger, som blev foreviget og
lagt på foreningens hjemmeside; www.sskrforening.dk samt på foreningens facebook side; SSKR
– Sjællands Shætlænder Køre og Rideforening.Der
blev afholdt konkurrence i keglekørsel, Agility for
både børn og voksne samt ringridning for børn og
ringkørsel for voksne, alt sammen noget som
krævede god koncentration og frembragte enormt
morskab.Til slut var der tøndeslagning for børnene
med fejring af kattekonge og kattedronning og slik fra
tønden.
Det kommende år
Foreningens vision vil for det kommende år fortsat
være at skabe fælleskab om brugen af vores skønne
shetlandsponyer. Vi ønsker at kunne konkurrere og
hygge os blandt andre ligesindede med vores
shetlandsponyer. Samtidig er det vigtigt for os, at

børn bliver erfarne ryttere og kuske og lærer at
håndtere en shetlandspony og få erfaring i
samarbejde med ponyer gennem agility samt mestre
et dressurprogram.
SSKR er ikke sat i verden for at generere det store
overskud, hvilket også afspejler sig i foreningens
kontingent. Dog er det afgørende med en sund
økonomi, så vi kan investere i fremtidens brug af
shetlandsponyen både i, såvel som uden for, SSKR
regi.
Indenfor anvendelse af shetlandsponyen og udvikling
af foreningens regi, er vi godt i gang med at skabe
tilbud og aktiviteter til de nuværende såvel som de
fremtidige medlemmer af SSKR bl.a. I form af
forspændingskursus i april med Poul Andersen og
orienteringskørsel i skoven i august. Ved begge
arrangementer er der lagt fokus på læring ud fra den
enkelte deltagers niveau.
I år vil SSKR på Roskilde Dyrskue stille en plads til
rådighed på campingområdet, hvor der vil blive
afholdt fællesspisning om fredagen. Her betaler man
et beløb for maden og derudover vil man kunne købe
øl og vand til fornuftige priser. Det vil også være
muligt at medbringe egen mad, hvis dette ønskes.
Derudover vil der blive serveret slush ice og popcorn
til børnene i bestemte tidsrum uden beregning på de
dage dyrskuet varer. Dette stilles til rådighed for folk
der kunne have interesse for brugen af
shetlandsponyen/shetlænderavlen.

I 2018 skal vi fortsat have fokus på fælleskabet,
træningen og hyggen i SSKR. Grundpræmissen er at
dele viden og erfaringer med hinanden og på anden
måde understøtte de mange gode
anvendelsesmuligheder, der er med vores alle
sammens shetlandsponyer.
I juni vil der blive afholdt Sommerstævne med
dressurridning, keglekørsel og agility. Igen i
september vil vores efterårsstævne blive afholdt med
diverse aktiviteter, der udfordrer både pony og
fører/rytter.
Eftersom shetlandsponyen er en af de mest alsidige
ponyer/heste, bringer den mennesker i alle aldre og
størrelser sammen om vores fælles ønske om at
udbrede brugen af vores skønne dyr.
Til sidst vil jeg gerne takke vores sponsorer, store
som små, som har været med til at støtte op om vores
fælles projekt om at udbrede brugen af
shetlandsponyen.
Tak for et spændende 2017
Vi er allerede godt i gang med 2018
De bedste hilsner
Klaus Cipikoff
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