
Medlemsmøde i Odsherreds Rideklub 
torsdag den 27.oktober 2016, kl. 19.00 

 

 

46 medlemmer var mødt op  

 

 
1. Velkomst v/ formand Lisbeth Mortensen 

 

 

2. Orientering om D4 HorseShow 2016 

D4 HorseShow 2016 blev en stor succes. 

Økonomisk fik OHR kr. 85.000,00 i kassen. 

Der var underskud på camping på grund af gratis camping til hjælperne, men kiosken gav et 

stort overskud. 

Enighed om, at D4 HorseShow afholdes igen i 2017 og stort set alle er interesserede i at være 

hjælpere. 

 

 

3. Ridehus 2 

Formanden orienterede om bestyrelsens beslutning, hvor der skal arbejdes videre med  

udvidelse af indendørsfaciliteter i OHR. 

 

Der skal søges fondsmidler, så vi kan bygge en ridehal 2 eller udvide den eksisterende hal. Det 

blev understreget, at projektet skal finansieres af fondsmidler. Der bliver IKKE optaget lån. 

 

Det er nødvendigt, at vi ser fremad og udvikler vores rideklub. Både i forhold til bedre og an-

derledes stævner, men også i forhold til mange andre spændende aktiviteter.  

En udvidelse vil betyde ekstra kapacitet, der kan tilgodese vores medlemmer.  

Alt i alt opnår vi et meget bedre aktivitetsniveau. 

Der er taget kontakt til arkitektfirma omkring mulighed for videre samarbejde. 

Vedligeholdelse af eventuelle nye faciliteter er vores fælles ansvar. 

Bestyrelsen nedsætter et byggeudvalg, der skal arbejde videre med projektet. Følgende har 

meldt sig til udvalget: 

 Lone Nielsen 

 Merete Andersen 

 Helle Damkær Winther 

 Claus Damkær Winther 

 Signe Nordahl 

 Thomas Holte 

 Marianne Hvidtfeldt 

Lone Nielsen fortalte om foredrag "Der hænger penge på træerne": 

Der er mange fonde og midler at søge. Også mulighed for at få bedre lokaletilskud. Det er vig-

tigt at benytte lokale håndværkere/sponsorer. 

Der var et ønske om, at der skal være sammenbygning af de 2 haller. 

Flere tilkendegivelser om, at en udvidelse er en fantastisk idé. 

 



 

4. Regler for klubmesterskab 2017 

Brainstorm med ønsker/ideer til regler for klubmesterskab 2017 i spring/dressur for hest/pony: 

1. Lave klasser i dressur 

2. Klubmesterskabet afholdes som en enkelt klasse ved et D-stævne 

3. Rytterfest afholdes weekenden efter klubmesterskabet 

4. Ingen ændringer i dressur 

5. Ikke et krav at have startet minimum 5 klasser for OHR i indeværende år 

6. Krav at man ikke har startet for andre klubber i indeværende år 

7. Ønsker ikke lave klasser i dressur 

8. 2 klubmesterskaber. Et i lave klasser og et i høje klasser 

9. Resultatet ganges med en fastsat faktor i forhold til sværhedsgrad 

10. Tilladt at starte på 2 heste/ponyer, men kun mulighed for at blive placeret på 1 

11. Ønsker ikke klubmesterskab afholdt ved større stævne 

12. Krav at have startet minimum 5 klasser for OHR indenfor 3 år 

13. Klubmesterskab afholdes over 2 dage og må deltage med 2 heste KUN første dag  

14. Kun ejeren af hesten/ponyen må starte den til klubmesterskab 

15. Ønsker rytterfest samme dag som klubmesterskab 

16. Ønsker ikke udelukkelseskrav om, at man ikke må ride en lavere klasse end den, hvori 

ekvipagen har opnået min. 65% i indeværende år 

17. Dressur og spring afholdes på forskellige dage, så der er mulighed for at starte begge 

dele 

18. Ønsker ikke dressur og spring afholdt på forskellige dage, da vi får et problem med at 

skaffe hjælpere 

19. Forslag om at medlemmer SKAL hjælpe nogle timer 

20. Dressurryttere hjælper i spring og springryttere hjælper i dressur 

21. Krav om at have startet minimum 5 klasser for OHR i spring og dressur (i alt) 

22. Finde hjælpere, der ikke er medlem af OHR. Mulighed for at dele opslag på Facebook 

 

Dressurudvalget og springudvalget arbejder videre med ovennævnte forslag.  

 

 

5.  Foredrag "Vejen til succes" 

Spændende foredrag med mentaltræner Matthias Hahn, hvor et af nøgleordene var 

 

ER DU I BALANCE, SÅ ER HESTEN OGSÅ I BALANCE 

 

Vi hørte blandt andet om følelser, komfort- og udviklingszoner, planlægning, mål og delmål, 

fokus på det positive samt tankefeltterapi. 

Læs mere på www.vejentilsucces.nu 

 

 

6.  Eventuelt 

Det årlige julebanko afholdes i OHR den 30.november 2016.  

 

 

Formanden takkede for et godt møde. 

 

 

 

 

 

 

Ref.: Helle Damkær Winther 

 

 

http://www.vejentilsucces.nu/

