
Årsberetning for 2019 i Odsherreds Rideklub. 

I 2019 blev der afholdt rigtig mange forskellige stævner og arrangementer, der er 

afholdt C og D-stævner i spring og dressur, samt klubstævner for Islændere.  

Også i 2019 blev der igen afholdt D4 Horseshow, og som alle ved var det igen en stor 

succes. Trods den storetilslutning sørgede vi for, at have plads til alle ved, at have så 

mange bokse som muligt på containerpladsen (kommunen) - også for at slide mindst 

på vores eget areal.  

Der var endnu engang en god tilgang af hjælpere – også ude fra andre klubber. Igen i 

år fik vi meget ros fra deltagere og officials og til vores store glæde gav det et stort 

overskud som er blevet fordelt mellem Vemmelev Rideklub og OHR. 

En stor tak for al den hjælp der var igen i år – både fra medlemmer, pårørende, 

ryttere fra andre klubber samt alle som bare har lyst til at hjælpe. 

Det er ikke kun stævner vi afholder, der har også været afholdt et enkelt 

musikarrangement – Burger og fredagsrock samt Galopbanko i ridehallen – begge 

arrangementer var der god tilslutning til og gav et tilskud til udvidelsen af Odsherred 

Kulturcenter. 

SPRINGBANEN 

Der blev d. 21-22 september afholdt klubmesterskaber og den 9. oktober fik 

springbanen fik et godt lag muldjord, efterfølgende blev den rettet af og tromlet – 

og så kom der vand inden vi fik sået græsset. Men græsset kommer op igennem 

jorden. Årsagen til, at der kom jord på så sent var, at der lige skulle afholdes 

klubmesterskab. 

Den årlige jagt blev desværre aflyst igen i år. Vi håber på, at der kommer større 

tilslutning i 2020, så jagten kan afholdes. 

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

nævnes: 

Miniridning – Løsspring – Kørsel med hest og vogn – Springkurser - Islænderkurser –

Kurser for lange liner og kørsel med hest – OHR-ridelejr – Onsdagsridning – 

Ringridning i Klint og Banko. 

Miniridningen er kommet godt i gang igen – Der var stor tilslutning i november og 

december – hvilket også har resulteret i nye medlemmer. 



I år har vi for 3. gang afholdt børnedyrskue – tilbagemeldingen var klar, det havde 

været en god dag for børn og barnlige sjæle. Dagen bød også på ringridning, for 

udstillere og andre som havde lyst. 

Alle disse aktiviteter gør, at klubben er en meget bredt favnende rideklub som også 

tilgodeser alle som måtte ønske at deltage i noget anderledes. Det er vigtigt, at 

medlemmerne selv tager initiativ til at lave nogle arrangementer – det bare i gang 

med at arrangere- husk, det er jo også din klub. er der økonomi i det tænkte 

arrangement, så husk, at runde bestyrelsen med jeres forslag. 

Til daglig er vores ridehus godt besøgt – på alle tider af døgnet – der er mange som 

gerne vil have ridehustid og derfor håber vi, at alle vil arbejde på at skaffe penge til 

vores udvidelse – til glæde for os alle. 

OHR arbejder stadig sammen med friluftsrådet Nordvestsjælland og Geopark 

Odsherred om ridestier i Odsherred. Samarbejdet er udvidet således, at Visit 

Odsherred og Odsherreds kommune er med på ideen og der er i kommuneplanen 

indføjet et afsnit om ridestier. Politikkerne har nu også fået øje på, at det er en god 

ide, så det er med i deres ”idekasse” og derfor har vi nu indsendt et høringssvar om 

ridningens betydning for Odsherreds Kommune. 

Også i 2019 har OHR´s ryttere opnået flotte placeringer til stævner over det meste af 

landet. Vores ryttere kommer langt omkring og repræsenterer vores klub – en stor 

lykønskning til jer alle- Godt gået! Jeg ikke skal stå og tale hele aften, så har jeg lavet 

nogle plancher som ligger rundt omkring på bordene, hvor i kan se resultaterne. 

Endnu engang tillykke. 

Over året har der været afholdt 2 medlemsmøder uden den store tilslutning i 

forhold til antallet af medlemmer. Her blev der bl.a. drøftet ovalbane og afholdt 

foredrag.  

Tak til Sigrid Ryssel for et godt foredrag om forebyggelse af skader som rytter på det 

ene medlemsmøde. 

Der har også været afholdt et arrangement med klubbens nyuddannede sadelmager 

Malene Johannesen – en meget lærerig aften, Tak til Malene. 

Også et førstehjælpskursus for rytter og hest blev afholdt, det var en oplevelse at se 

hvordan alle deltagere blev fanget i førstehjælp. Tak til Pernille Sandø og Mikkel 

Kjærsgaard. 



Der har været bustur til travbanen – dejligt med stor opbakning til en rigtig hyggelig 

dag – Tak til Lone Petersen for arrangementet. 

Nu til noget lidt andet… 
 
De sociale medier- her taler vi om facebookgrupper, både den som hedder 
Odsherreds Rideklub, Odsherreds Køreforening og Islændere i OHR er ikke grupper 
som bestyrelsen har oprettet – men administreres at private personer. 
 
Bestyrelsen vil gerne opfordre alle, også ikke medlemmer af klubben til, at holde en 
sober tone på de sociale medier. Vil man i kontakt med bestyrelsen, sker det via mail 
eller opkald på telefonen og ikke på Facebook eller lign. 
 
Nu til den lidt mere kedelige del af året der gik…  
 
Vi har desværre haft en del tyveri – det var særligt slemt før-under og efter D4 
Horseshow. 
 
Det værste var nok, at de kom efter stævnet, imens der var ridelejr. Her stjal de alt 
deres mad, slik, sodavand og penge. Her skal der lyde en stor tak til Brugsen Vig, 
Brugsen Asnæs, Brugsen på Lyngen og til Lions Odsherred. Brugserne kom med mad 
og drikke og Lions Odsherred kom med penge, så dem som deltog i ridelejren kunne 
få undervisning m.m. TAK. 
 
 
Til slut, vil bestyrelsen vil gerne sige tak til alle der har ydet en indsats for 

Odsherreds Rideklub i det forløbne år – det er både medlemmerne, forældre, øvrig 

familie, venner, lodsejere, presse, containerpladsen/kommunen og ikke mindst 

vores sponsorer. 

En speciel tak skal lyde til: 

En tak til Pia Gobert for den tid hun har været i bestyrelsen.  

En tak til Henrik Christiansen for den tid han har været i bestyrelsen. 

Bestyrelsen henstiller til, at medlemmer af OHR stemmer JA til 
vedtægtsændringerne senere i aften.  
 
Velkommen til alle de nye medlemmer som er kommet den sidste måned, håber I 
holder ved 
 
 



 

På Bestyrelsens vegne, Lisbeth Mortensen formand ☺ 


