Årets klubleder
Alice Christensen fra
Østlollands Rideklub

Fortsat fra forsiden
Stort hjerte der brænder for fællesskabet

’Hvordan arbejder du i det daglige for at være en god
klubleder?’

del af vores udvidede familie. I lyset af at vi er en lille
klub med få ressourcer, er mit mål, at vi gør vores
børn mere parate til livets udfordringer i højere grad
end fremragende ryttere”.

”Jeg har tænkt meget over, hvad det egentlig er, jeg
gør som klubleder. Jeg synes, at det er en livsstil at
være "mor" for vores lille klub. Jeg elsker de børn, der
er medlemmer af klubben og jeg opfatter min
bestyrelse og forældrene som en udvidet familie. Vi
deler glæden ved at være sammen med hestene, og
vi deler livets sorger og glæder.
Jeg ser det som en meget væsentlig del af hvervet at
få alle i Østlollands Rideklub til at føle et ejerskab af
vores klub. Klubben er ikke bestyrelsen eller ejeren af
stedet. Klubben er i os alle, og vi er alle med til at gøre
det til et dejligt sted at være. Jeg går naturligvis først,
når der skal laves et stykke arbejde, men har
rummelighed for, at vi ikke alle har ressourcer eller
evner til at løfte det samme altid. Det skal ikke være
sådan, at nogen bliver brændt ud på arbejdet. Hvis
der ikke er så meget overskud hos nogen i perioder,
skal det være i orden, at vi sætter overlæggeren lidt
lavere, og så kan vi sætte ekstra ind, når der er
tanket op igen”.

’Har du nogen særlige mål for din klub?’
”Mit mål for klubben er, at vi som en meget lille klub
med små rideskolehold (3-4 på hvert hold) kan tilbyde
noget andet end de store klubber. Ofte får vi elever,
der har været på andre rideskoler, og som har haft
en følelse af, at de ikke rigtig blev set med deres
behov. Mange børn, der vælger vores klub, har nogle
særlige behov. Ofte har de en diagnose, som vi
naturligvis tænker ind i undervisningen, men bestemt
ikke hænger os så meget i. Mit mål er fortsat, at vi
hele tiden udvikler os i retning af, at de børn og
voksne, der kommer til os, bliver hos os, og bliver en
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’Hvad betyder prisen som Årets Klubleder for dig?’
”Prisen er jeg meget meget glad og stolt over, men
den daglige hæder, jeg får ved et kæmpekram, en sød
SMS og børnenes tillid, er den allerstørste hæder, jeg
kan få. Jeg ville aldrig kunne være den leder, jeg er,
hvis ikke alle de skønne mennesker, jeg har i min klub,
var der til at bære klubben”.
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