Fuglebjerg Ponyklubs historie

Foreningen er stiftet den 24. juni 1975, med navnet Sydvestsjællands ponyklub. Man lejede sig ind i stalden på
Thomasminde og betaler 300 kr. om måneden i husleje.
I de første år blev der arrangeret banko en gang om ugen og afholdt fester i fuglebjerghallen, hvor der var lotteri man
kunne deltage i og vinde store gevinster. I 1976 kunne man vinde et føl af en værdi på 800 kr. Formålet med disse
arrangementer var at samle penge ind til køb af nye ponyer m.m.
De første ponyer bliver indkøbt på alternative måder bl.a. bliver en pony købt ved at 3 medlemmer af bestyrelsen i første
omgang betaler for den, for senere når klubben får et overskud, at få deres penge tilbage. Flere andre heste kommer til
klubben, som "låneponyer", fordi der var ledige boks. Ponyen var så ikke ejet af ponyklubben men kunne bruges til
ridetimerne.
I 1976 kostede det 5 kr. for børn, at blive medlem af ponyklubben og en ridetime kostede 10 kr.
Til forældredag i 1980 mødte 33 ryttere med deres forældre op og viste hvad de havde lært.
Fra klubbens opstart og frem til 90’erne var det bestyrelsen der sørgede for at fodre hestene, muge ud m.m. Der var
aftalt en turnus ordning, så opgaverne blev ligeligt fordelt.
I løbet af 90'erne svigter opbakningen til klubben, flere får råd til at købe deres egne heste og har derfor ikke længere
behov for at være tilknyttet foreneingen for at dyrke deres fritidsinteresse. samtidig er arrangementet i bestyrelsen for
nedadgående så man overvejer ved et bestyrelsesmøde den 12. august 1998 at nedlægge ponyklubben. Heldigvis
vedtager man at fortsætte.
Ved generalforsamlingen 4. juni år 2000 får foreningen sit nuværende navn: Fuglebjerg ponyklub. Efter 25 år som
Sydvestsjællands ponyklub. samme år køber man Danny og Prins som fortsat er i klubben eje.
Fuglebjerg ponyklubs overordnede formål er fortsat at lærer børnene at omgås dyr, at lærer dem at sidde på en hest og
styre den - og så ikke mindst at have det sjovt med deres sport.

