
Dreki vikingerne: 

Formandens beretning, Ribe VikingeCenter 4 marts 2018.

2017 var året hvor vores forening fyldte 15 år. Tænk sig, at vi er nogen 
der gennem de sidste 15 år, hver eneste sommer har holdt en del af 
vores sommerferie på Ribe VikingeCenter. 
15 år sammen med søde, sjove, engagerede og for det meste så 
autentiske vikinger som muligt.
I foreningens tid har nogle medlemmer meldt sig ud, mens nye heldigvis 
er kommet til.
I dag er vi 77 betalende medlemmer, med det yngste medlem August på 
4 måneder og vores ældste medlem Åge Jacobsen på ????? år.
Hvor foreningen i en lang periode ikke har haft så mange børn 
repræsenteret, så er antallet af børn nu stigende, og jeg tror dette 
skyldes, at være viking i Dreki Vikingerne er både interessant, spændende
og sjovt.

I 2017 har der været en del aktiviteter på RVC, og jeg vil fortælle lidt om 
de forskellige aktiviteter og arrangementer.

Foreningen har været repræsenteret ved det årlige Maj marked, som 
hjælpere for RVC, så gæsterne kunne blive serviceret med mad. Vi var en 
lille flok, og jeg kan kun opfordre flere til at deltage i Maj markedet, da der
på dette market er store muligheder for at lave en god handel, og da det 
er en god måde at få startet vikinge sæsonen på.

Uge 30 var atter en succes. 
Vores forening fyldte 15 år og det blev fejret gennem hele ugen med fest, 
lege og aktiviteter for både voksne og børn.
I plastik lejren tror jeg at alle gjorde deres pligter, så lejren kunne køre 
ugen igennem, jeg fik heller ingen klager om det modsatte.
Vi var meget i vores vikingelejr på RVC, noget jeg synes vi skal fortsætte 
med at være. Vi holdt vores festaften der, med dans og Gudruns sang. 
Der var underholdning, hvor holdene kæmpede indædt mod hinanden, og
Arne sponserede is til glæde for alle vikinger på pladsen denne aften, og 
tak til Arne for det. Det må meget gerne blive en fast tradition.

RVC havde i 2017, 25 års jubilæum, et jubilæum, hvor vores forening 
deltog med en del medlemmer og en del telte. Når jeg tænker på hvor 
mange medlemmer vi er i foreningen, så kan jeg kun opfordre til at endnu
flere vil deltage når vi får invitationer fra RVC.
Som formand ønsker endnu engang RVC tillykke med jubilæet.

Uge 42 og vores deltagelse i lukningen af RVC for sæsonen 2017, er også 
er fast tradition. Jeg tror at et sted mellem 20 og 25 medlemmer deltog 
torsdag og fredag i uge 42. 
I uge 42 var der kun, jeg tror 6-8 deltagende heste, og vi der deltog, følte 
at RVC havde valgt hestene fra, da de fokuserede på rollespil med 
publikum, og vores gruppe som hjælpere i dette rollespil. Vi har 
efterfølgende i bestyrelsen talt om, at vi ikke vil have heste med i uge 42 i
2018. Rytterne og hestene fik kun 20 minutter foran publikum hver dag, 
og med alt det arbejde der er med at have hest med, så var det ikke 
besværet værd.       
Bestyrelsen besluttede for en del år siden af give aftensmaden torsdag 
aften, til de tilmeldte aktive deltagere i uge 42. Alle foreningens 
medlemmer er altid inviteret til at deltage i spisningen, men mod 



betaling, og enkelte medlemmer kommer og spiser sammen med, vi 
aktive vikinger. 
Jeg kan opfordre til at flere deltager disse to dage, det er en hyggelig og 
anderledes periode at være viking på.

RVC har løbende lavet nogle film, som kan ses på deres side. I denne 
forbindelse har flere af vores medlemmer være skuespillere, og med stor 
succes. At Kim som munk er med til at gøre vikingerne kristne, er en 
tanke jeg aldrig har forestillet mig. Kim har for øvrigt lovet at lave vand 
om til Gin i 2018, så find dunke frem til uge 30. Se filmene de er både 
oplysende, spændende og gode. 

RVC inviterer hvert år de frivillige til den årlige julefrokost. En tradition der
starter med, at vi kan handler med rabat i deres butik. 
De seneste år har vores forening været den største tilmeldte forening.
Der hygges, spises god mad, informeres om nye tiltag fra og på RVC og 
vikingeåret afsluttes med ønsket om en god jul og på gensyn.
Tak til RVC for invitationen

Sy aftener på RVC. I 2017 har vi holdt 5 fælles sy aftener på RVC. På disse
aftener er der mulighed for at mødes igen, lave håndværk og 
håndarbejde eller bare hygge. Mød op og vær med, hvis i ønsker det skal 
fortsætte. Næste syaften er tirsdag den 6 marts, der er pt ikke planlagt 
flere i foråret.

Har du/i lyst til at deltage i nogle af arrangementerne, så følg foreningens 
hjemmeside og FB, hvor alle invitationer lægges ud.

Foreningen er god, økonomien er sund og bestyrelsen arbejder hele tiden 
på, at gøre foreningen dejlig at være medlem i. 
Som formand har jeg dog en kraftig opfordring til de hesteejende 
medlemmer.

Antallet af deltagende heste i uge 30 falder desværre. Dem der har hest 
med, bruger hestene meget, og bruger meget tid på at passe dem, både 
om morgenen, dagen igennem og om aftenen, tid hvor andre deltagere 
hygger sig i lejren eller ved deres campingvogne.
Som hesteejer, ved jeg alt om, hvor besværligt det er, at have hest med i 
uge 30. Vikingeudstyr bliver udvidet og flottere, der skal pakkes til viking, 
camping, familie og dyr, alt tager tid og mere tager mere tid. 

Personligt skal vores familie pakke 3 hjem til uge 30. Vores camping hjem,
vores vikingehjem med teltet og hjemmet til vores heste. Vi bruger flere 
timer på vejene, både for at komme til Ribe og for at komme tilbage igen.

I foreningen har medlemmerne forskellige vilkår. Nogle har trailer og bil, 
mens andre skal leje trailer og skaffe en bil der kan trække traileren. Alle 
gør, hvad vi kan for at hele gruppen får en god uge 30.

I bestyrelsen har vi talt om at gøre forholdene bedre for hesteejerne, og vi
arbejder på nye tiltag i den forbindelse, som f.eks. tilskud til foredrag eller
kurser. Tilbud som vil blive givet til de deltagere der har haft deres hest 
med i uge 30.



Vores Vikingegruppe er en hestegruppe, og skal gerne vedblive med at 
være dette. Hestene er grunden til vores forening er kommet ind på RVC, 
og jeg vil som formand gerne opfordre alle hesteejere til at tage deres 
heste med, når vi atter samles i uge 30 i 2018. Har man en hest, så er der
altid en opgave den kan udføre, så vær ansvarlig og tag den med til alles 
glæde.

Jeg håber vi får en god generalforsamling, en god ny bestyrelse og et 
godt vikinge år i 2018. Mød op til de forskellige tilbud og vær med til at 
gøre vores fælles interesse endnu bedre og hyggeligere
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