Baneudvalgets beretning

Baneudvalget har bestået af
Sabine, Cecilie, Maria, Tabitha, Pernilla og Evy.
Medlemmerne af udvalget har alle været nye og forholdsvis uerfarne. Vi har derfor alle skulle finde
metoden til at køre de forskellige baner.
Yderligere udfordrende har det været, at harven ikke er helt igennem velegnet til den nye fiberbane. De to
baner skal køres meget forskelligt.
Vi har gennem hele perioden kæmpet med, at bunden i det store ridehus har været for hård på hovslaget
og meget løs på midten, efter der kom sold i toplaget. Det meget løse toplag betød til tider, at traktoren
skred rundt i hjørnerne.
Bundforholdene har derfor også været medvirkende til, at barrieren er blevet påkørt, ligesom vores
uerfarenhed har betydet nogle knubs til træværket.
Hen ad vejen vil brædderne blive udskiftet, så barrieren igen fremstår flot og velplejet. Hver en skramme er
en torn i øjet på os alle og medfører ærgrelse.
Men - det har været en læringsproces.
Vanding af ridehusene forsøges at tilpasses forholdene på dagen. Der er ingen automatik i vandingen. Der
bliver vandet efter vurdering og muligheder. I det store ridehus fordamper vandet hurtigere end i det lille,
hvor fibrene i banen holder bedre på fugten.
Vi er glade for, at der med tiden kan mærkes et kulturskifte. Vi oplever i højere grad forståelse for det
frivillige, men vigtige arbejde, når vi kommer og åbner portene. Medlemmerne er blevet meget mere
imødekommende og langt de fleste går nu ud, uden yderligere diskussion.
Vi forsøger at ramme tidspunkter, hvor der bør være færrest ryttere. Men, sommetider byder vores
hverdag på udfordringer, som betyder, at vi må forstyrre i medlemmernes ridning.
Det meget tørre vejr har gjort udendørsbanerne støvede og tunge. Det kan vi ikke vande op. Vandet
fordamper desværre alt for hurtigt til, at det giver mening at vande hver dag. Bestyrelsen arbejder på en
mulig forbedring.
Hilsen fra baneudvalget

