
Årsberetning for 2016 i Odsherreds Rideklub. 

 

I 2016 har vi afholdt flere forskellige stævner, der er afholdt C og D-stævner i spring 

og dressur og nogle forskellige breddeaktiviteter. 

Også i 2016 også blev der været afholdt D4 HorseShow, som var femte gang, og  

som alle ved var det igen en stor succes. Vi havde i alt 191 bokse, og det var 48 mere 

end året før, så nu er vi oppe på max. antal bokse. Det eneste sted det har haltet 

lidt, var at få hjælperene til at melde sig på banen, hvilket betød at aflysning var 

med i overvejelserne, så vil I ikke godt melde til så tidligt som muligt i år. Vi fik 

meget ros igen i år fra deltagere og officials. Til vores store glæde gav det et stort 

overskud som er blevet fordelt mellem Vemmelev Rideklub og OHR. 

Vi takker mange gange for jeres hjælp! 

Der har i 2016 også været afholdt Sjællandsmesterskaber i spring. 

Den årlige jagt havde start fra Godset Birket ved Grevinge skoven – det var i skønne 

omgivelser. Der var dog en af forhindringerne, grøft med vand der gav problemer 

for nogle af rytterne. Vinderne af hubertuskæderne blev for hest – Nina Theil/HO 

Julius og for pony – Astrid Dahl Sørensen/Troja. 

Igen i 2016 var der Geopark ridetur, der foregik i det smukke landskab omkring 

Dragsholm Slot og Vejrhøj – temaet var 100 heste på Vejrhøj 

I årets løb er der udover stævner afholdt mange forskellige aktiviteter, bla. kan 

nævnes: 

Miniridning og minirytterdag for at hverve flere nye ”minier” til klubben – Løsspring 

– Kørsel med hest og vogn – Dressurkurser – Islænderkurser – Orienteringsridning –  

Kurser for lange liner og kørsel med hest – Ridelejre – Onsdagsridning – Ringridning i 

Klint og Vig – Banko. 

Alle disse aktiviteter gør at vi har en meget bredt favnende rideklub som også 

tilgodeser alle som måtte ønske at deltage i noget anderledes.  

Det er vi i bestyrelsen glade for og det er kun muligt fordi der er nogen, som med 

ildhu planlægger og gennemfører de forskellige arrangementer. 



Der har også været afholdt: 

Juniormøde med efterfølgende juniordag, uden hest, for at ryste vores ungdom 

sammen, der var plads til flere. 

Medlemsmøde med foredrag af Mentaltræner Matthias Hahn. 

Planlægningsmøder til D4 Horse Show. 

Sidst men ikke mindst, så har der været afholdt klub/hjælperfest med 94 tilmeldte i 

Egebjerg Forsamlingshus – tak for opbakningen. 

OHR har i et samarbejde med Islandshesteforeningen Arvakur og Faxi nedsat en 

arbejdsgruppe som arbejder på bedre og flere ridestier i kommunen. Der bliver 

omkring 200 km ridestier som forbinder de skove som er i kommunen. Så I indslaget 

i TV 2 øst i fredags. 

En gruppe af medlemmer fik i 2016 en ide om at vi skal udvide vores indendørs 

faciliteter, så der blev efter aftale med bestyrelsen nedsat et byggeudvalg. Udvalget 

har haft travlt – det kan jo ses af det som Arkitekt Jens Tolstrup har fremvist. 

Der er i 2016 ikke lavet de store investeringer, der er indkøbt strå til at renovere 

vores stråtage, så de kan blive flotte igen. 

Også i 2016 har OHR´s ryttere opnået rigtig mange flotte placeringer til stævner over 

det meste af landet, som ikke alle kan nævnes her, men årets placeringer ved 

diverse mesterskaber blev: 

Sjællandsmesterskaberne:  
Dressur kat. I pony: Signe Løvgreen Madsen/Flair Star nr. 1.  
Spring kat. I pony: Jannick Gobert Lorentzen/Play Misty For Me nr. 3 
Spring U 18 junior: Jannick Gobert Lorentzen/Baunehøjens Verdi nr. 4 
Spring U 21 ungrytter: Sabine Munksgaard/Lantana nr. 2 
 
I Distrikt 4 mesterskaberne blev resultaterne: 
Spring pony hold nr. 2 og holdet bestod af Filippa My/Rambo & Victoria 
Petersen/Stegstedgårds Lynette & Kimmie Theill/Lady Gaga & Sandra 
Tønnesen/Hedegårdens Magic. 
Hos ponyerne vandt Signe Løvgreen Madsen/Flair Star dressur for kat. I og Marie Ida 
Hocke/Holmgaards Dalí vandt spring for kat. I. 



 
OHR’s individuelle klubmesterskaber:  

Dressur pony: Signe Løvgreen Madsen/Kildedals Piece og Heaven – Spring pony: 

Sandra Tønnesen/Hedegårdens Magic – Dressur hest: Natasja 

Christensen/Grønskovlunds Casmir – Spring hest: Vicky Nielsen/I Adore You. 

OHR’s individuelle juniormesterskaber: 

Dressur: Lærke Kongsøre/Volle Spring: Klara Kirstine Bendixen/Sondergårdens Freja 

 

Ranglistevindere i D4:   

Spring hest: Sigrid Ryssel/Contessa S 

Military hest: Maren Frydendahl/Celine 

Dressur hest: Dennis Holst/I´Mael 

 

I 2016 var der 264 medlemmer, så der har været en lille stigning i medlemstallet, i 

2015 var der 255 medlemmer. 

Bestyrelsen vil gerne slutte, med at takke alle der har ydet en indsats for Odsherreds 

Rideklub i det forløbne år – der er både medlemmerne, forældre, øvrig familie. 

venner, lodsejere, presse og ikke mindst vores sponsorer. 

En speciel tak skal lyde til: 

Lars Thomassen som har været en stor hjælp med at lave regnskaber igennem flere 

år – han har desværre valgt at stoppe. 

Susanne Andersen og Christina Madsen har efter 8 års slid valgt at stoppe i 

kioskudvalget. 

Leif Toftegaard for det gode samarbejde samt hans iver for at holde klubben i fin 

stand – både inden og udendørs. 

På Bestyrelsens vegne, Lisbet Mortensen formand ☺ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


