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Hej alle, skønt at se så mange der er mødt op, jeg vil ikke snakke meget om corona,
men lidt bliver jeg nød til, i 2020 havde vi meget corona, det resulterede i et par
prøvetræk og ingen årsmøde mens vi lagde hjemme på sofaen og lyttede til Mette’s
dommedags beretninger. Så kom vi i 2021 hvor det så ud til at tågen lettede lidt
over vores land, om end noget langsomt, vi måtte udskyde og aflyse de første par
stævner, men så kom vi i gang godt nok med tilskuer restriktioner men i gang kom
vi. Og hvor var det skønt og livsbekræftende, man kunne ligesom mærke det
summede af glæde overalt. Men samtidig med at vi kom i gang hen over sommeren
ville det også kunne have ladet sig gøre at holde det udsatte årsmøde fra 2020, men
vi gjorde det ikke af 3 grunde, vi havde travlt med at holde stævner, vi syntes ikke
der var meget at holde mødet om da der ingen var på valg og ikke havde været
stævner, og til sidst så vi ingen grund til at fyre foreningens penge af.
Angående stævner så lovede vi at højne kvaliteten, det syntes vi der er lykkedes, vi
er ikke i mål og det kommer vi ikke med det samme da der hele tiden kommer nye
tiltag, vi startede til tiden hver gang, med mindre vi stod midt i en tordenbyge, og
det prøvede vi et par gange, og sådan er det i Danmark, vi har nogle ting med
skraber, tromler og slæder som skal lykkedes bedre, det er utrolig vigtigt at alle
mand forstår vigtigheden af hvad, hvor og hvornår tingene skal gøres, til i år havde vi
lejet folk ind til at køre med skraber og tromle, men vi er åbenbart ikke helt i mål
endnu!! Det nytter altså ikke at når slæden holder i målområde at skraber og tromle
er samme sted, for da skulle de være på startstedet. Men det bliver der taget hånd
om så ingen er i tvivl mere. Arealet i Brande fik en ordentlig overhaling i efteråret
2020, der blev kørt masser af harpet muld, kalk og sand i banerne og efterfølgende
fik vi dem stubfræst i 45 cm dybde i foråret 2021, da kom vi ned til noget materiale
som ikke havde set dagens lys i mange år, vi syntes banerne artede sig noget bedre
end i mange år, nu kører vi 1 DM på dem til foråret, de vil blive stubfræst inden 1
DM hvis vejret tillader det, så tager vi en vurdering om der skal gøres noget inden
Eurocup, det kostede ca. 18.000,- at lave den opdatering af banerne en udgift som
Midtjylland og hovedforening delte, samtidig lagde Midtjylland traktorer og
redskaber til, og hvorfor nævner jeg det? Jo det gør jeg når andre lokalforeninger tit
øffer over at Midtjylland også har det så let. Det har de måske også, men der sidder
en bestyrelse som virkelig vil det, og det ses også på deres resultat. Ikke for at
forklejne STT og Hjallerup, men lidt mere udfarende kraft fra deres side ville kunne
ønskes. STT ville hellers have holdt et stævne i år, men når man harver en bane op
og så lader den ligge i en måned hvor den ene skybrud afløste den næste uden at
gøre noget som helst, så er det dælme svært at afholde et DM. Den negative omtale

det ville give for både STT og DTP har vi simpelthen ikke brug for, så derfor flyttede
vi stævnet til Visby.
ETPC ja hvis vi andre har været gået lidt i dvale under corona, så har ETPC været
gået total i vinterhi, vi har intet kunne rykke ud af dem før her den sidste månedstid,
vi vil forsøge at holde dem op på det der blev vedtaget i 2019, at i Made weekenden
skulle datoerne for Eurocup året efter ligge fast, så havde vi derfra og til årsmødet til
at ligge den Danske kalender fast. Vi vil også kæmpe for at som stævnearrangør til
Eurocup skal man tage mere end 1-2 klasser, problemet er at der bliver alt for
mange Eurocup weekender så det bliver næsten umuligt at lave en ordentlig
national stævnekalender. Som det ser ud lige nu får vi 9 DM næste år, det er måske i
den høje ende, men vi anede jo intet om hvad ETPC foretog sig. Vi ville også gerne
finde en Dansker til ETPC, så sidder der en her som brænder for det så sig til.
Bestyrelsen, ja vi er nok stadigvæk lidt grønne, vi bruger meget tid på at lytte og
snakke med folk, så danner vi os en mening ud fra det, men vi føler at vi bliver bedre
hele tiden, det var et stort stykke arbejde at komme i gang med, særlig kasserer
jobbet var en stor mundfuld, Lars har besøgt Margrethe adskillige gange, Lars har
fået kørt Solveig i stilling til at hjælpe ved kasserer jobbet, det er en kæmpe hjælp og
vi føler hun kan hjælpe os endnu mere når vi får styr på det hele, hun er lidt
skarpere på det regnskabsmæssige end os. Vi har forsøgt os med et nyt tiltag i år, vi
hjælpes ad med oprydning efter stævnerne, det syntes vi der er blevet taget godt
imod, vi skal lige have den finpudset lidt, der skal være et par mand til at styre
slagets gang, men det er en kæmpehjælp for en stævnearrangør som har kæmpet
en uge op til stævnet at oprydning går lidt lettere, tak for det alle. Vores 2
suppleanter har valgt nye græsgange, vi vil gerne sige tak for denne gang til Claus
Fey og Søren Jacobsen, vi andre bliver hvis forsamlingen vil det.
På bestyrelsens vegne
Ole Bredahl

