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BOLLER - »Stjerne",
»Blis" og alle de andre
ponyer er lige så søde,
som de altid har været.
De star stadig i stalden
og gumler hø, mens heste-glade born børster
dem og gør kiar til dagens ridetime.
Ponyerne er nok dem,
der har market mindst til
de store omvæltninger, der
er sket på rideskolen i 10bet af det sidste års tid. Et
år, som har været præget
af skænderier, beskyldninger, trusler, retssager og
økonomisk fallit.
- Jeg har redet her i seks
år, og jeg rider næsten
hver dag. Hvis Boller Rideskole lukker, bliver jeg meget ked af det, siger 14-årige Mette Ladefoged, Tyrsted.
- Stemningen har været
dårlig i lang tid, men det er
blevet bedre her på det sidste, hvor vi har hjulpet til
med at rydde op og sætte i
stand.
- Jeg håber, der kommer
en ny ejer, så vi kan fortsætte herude. Vi har et
godt kammeratskab, og vi
ønsker ikke at blive spredt,
siger Mette.

Tvangsauktion
Situationen for Boller
Rideskole og Boller Rideklub lige nu er den, at den
tidligere ejer, Annie Mikkelsen, har forladt ejendommen af økonomiske
årsager efter fem-seks
på rideskolen. Stedet er taget i brugelig pant af Nykredit, og rideklubben har
lejet sig ind og star for driften.
Der er begæret tvangsauktion over ejendommen
den 8. april. Men Boller Rideklub er, mod at klare alt
det praktiske arbejde på
ejendommen, sikret husly
frem til den 1. juni.
For lejede klubben sig
ind i ridehallerne hos Annie Mikkelsen, men for et
halvt år siden blev klubben
sat på døren, fordi huslejen blev deponeret. Klubben fik Kværnbækgård
som midlertidigt hjemsted, men er nu vendt
hjem igen.
Rideskolen har 17 heste,
heraf 14 ponyer, og der er
desuden opstaldet 15 heste
på stedet. Men der er plads
til langt flere heste, og der
kan uden problemer opstaldes yderligere 25.
Gitte Christiansen underviser elev-rytterne,
mens Henrik Dalby Nielsen star for undervisningen af privat-rytterne.
Klubbens formand, Ann
Worm, siger, at det har

- Stemningen herude har været dårlig i lang tid, men nu står vi sammen og kæmper for at blive her, siger 14-årige Mette Ladefoged fra Tyrsted, der
her ses sammen med ponyen
bestyrelsen ikke fik nogle
elev-lister, og derfor slet
ikke havde styr på, hvem
der egetlig gik til ridning.
- Alt var kaos, og det
var næsten som om, at vi
skulle starte helt forfra.
Det gjorde vi siger Ann
Worm, der sammen med
de øvrige i bestyrelsen har
få stor opbakning fra mange af medlemmerne.
- Stedet her er jo mere
interessant for en køber,
når der er en fungerende
klub, og derfor har vi valgt
at gå aktivt ind på denne
made, forklarer hun.

Pa aktiv ferie
- Vi skal have gang i nogle aktiviteter, og vi skal gore
Boller Rideskole til igen at være et sjovt og spændende
sted, siger Ann Worm (t. v.) og Gerda Andersen, der er
henholdsvis formand og kasserer i Boller Rideklub.
været vanskeligt at holde
sammen på klubbens medlemmer efter et halvt år i
eksil, og en periode hvor
alt samarbejde med rideskolens ejer har været afbrudt.
- Vi har ca. 300 medlemmer, men kender ikke det
præcise tal, da vi skal til at
have girokort ud netop nu.
Nogen har meldt sig ud,
men hvor mange ved jeg
ikke.
- Uroen har betydet, at
vi har mistet elever, og i

øjeblikket er vi ned på ca.
35 om ugen.
- Da den tidligere ejer
forlod stedet forst i februar, var der vild forvirring.
Vinterferie og snekaos
gjorde det ikke bedre.
- Ingen vidste noget, og
folk gik belt i panik. "Hvad
sker der med hestene,
hvem fodrer og hvornår
skal vi til ridning” , lød det
gang på gang på staldgangen.
Ann Worm fortæller, at

Da bestyrelsen havde
sundet sig lidt, blev
ærmerne smøget op og skovl,
greb og malerpensel fundet frem. Mange af klubbens medlemmer tog også
en torn med.
- Vi havde faktisk travlt,
da vi samtidig skulle afvikle distriksstævne med op
mod 200 dressur-ryttere,
fortæller Ann Worm.
Den største konkrete opgave var udskiftning af
bundene i de to ridehuse,
som egentlig var starten
på striden mellem klub og
ejer. Det kostede 70.000
kr., og blev betalt af Nykredit.
Rent praktisk overtog
klubbens kasserer, Gerda

Andersen og hendes mand,
Johan Andersen, den daglige drift og det daglige arbejde på rideskolen. De
flyttede ganske enkelt ind i
boligen, og bliver de næste
par måneder.
- Min mand sejler, og er
netop hjemme i tre maneder, så det passer jo fint,
siger Gerda Andersen, der
allerede havde truffet beslutningen, inden hendes
mand kom hjem.
- Ja, jeg læste det faktisk
i avisen, og blev da lidt
overrasket. Men det er i orden med mig, jeg vil gerne
Ore en indsats for det her,
siger Johan Andersen, der
fodrer og muger ud ved de
mange heste hver eneste
dag.
- Det kan man da vist
kalde aktiv bondegårdsferie, bemærker han, inden
har gar videre med arbejdet i stalden.

Vil være åbne
Efter en tid med masser
af snak og dårlig stemning
prover bestyrelsen nu at
skabe et godt klima.
- Vi har måske ikke de
flotteste rammer, men så

må vi prove at gore det attraktivt på andre måder,
bl.a. ved at sætte priserne
ned og ved at have færre på
holdene. Vi vil også godt
gore lidt mere for de øvede
ryttere, og har bl.a. planer
om ministævner for de
små.
For at markere, at der
stadig er gang i Boller Rideklub, holdes der i morgen åbent hus på Bollervej
119 klokken 14.00.
- Det gør vi, fordi vi Berne vil vise, at der stadig er
liv her på stedet. Mange er
måske i tvivl om noget, og
ved ikke rigtigt, hvad der
foregår. Det kan vi egentlig godt forstå. Men i morgen kan alle interesserede
få en snak med bestyrelse
og hjælpere, siger Ann
Worm.
Boller Rideklub arrangerer en lille opvisning
med nogle af klubbens ryttere, og der bliver også mulighed for at lå en ridetur
samt en lille forfriskning.
Klubbens medlemmer bliver desuden orienteret om,
hvad der foregår, når der
på mandag er generalforsamling i Bankagerskolens
kantine klokken 18.30.

