
Udvalgsberetninger 2019 

 

Dressurudvalget: 

I løbet af året har der været afholdt diverse C og D stævner. Det har været svært at 

få hjælpere. 

 

IT-Udvalget: 

Der var intet at berette. 

 

Jagtudvalget: 

Igen i år blev jagten aflyst – der var kun 1 tilmeldt, håber på stor tilslutning i 2020. 

 

Juniorudvalget: 

Der har været afholdt ridelejr – det gik godt med mange glade børn. Der har været 

afholdt springkursus. 

 

Kioskudvalget: 

Kiosken har holdt åbent mange gange på trods af at der mangler hjælpere. 

Stævnerytterne må meget gerne melde sig som hjælpere. 

 

Køreudvalget: 

Der er fuld aktivitet. 

 

Miniudvalget: 

Der har været afholdt ridelejr – der var stor tilslutning med 17 miniryttere. 

 



Ridehusudvalget: 

Det ville være rart at der var flere der benyttede sig af hovslagsskraberen. 

 

Sponserudvalget: 

Først en stor Tak til alle som har støttet Odsherreds Rideklub i 2019, i form af bidrag, 
præmier, lån af maskiner og arbejdskraft. 
 

Til D4 HorseShow, var rigtig mange sponsorer og udstiller der støttet op med bidrag og 
ærespræmier og de skal alle havde et stor tak for deres støtte. 
 

Ved D4 Horse Show fik vi ca.40.000,- kr. i kassen +div ærespræmier, der bruges ca 112 
Ærespræmier i Dressur og ca. 240 ærespræmier i spring til en samlet værdi ca 50.000 Kr. 
–  
 

Vi har i år samlet ca. 42.000,- kr, på skiltet, banner, stævner og julebanko som er gået til 
klubbens arbejde til glæde for os alle.  
 

Vi har også stor glæde af OK Benzin, hvor vores medlemmer har tanket sig til et beløb på 
8.200.- kr. 
Så husk at få tilmeld dit OK kort, hvis det ikke er det. 
 

Danske Bank - sponseret det nye flotte ur som er i ridehallen.  En stor tak til dem. 
  

Der skal lyde en stor tak til alle som har hjulpet os i udvalget og tager en tørn i at skaffe 
sponsor. 
 

Jeg vil benytte belejlighed til at opfordre alle rytter som modtager ærespræmier ved 
stævnerne, til at huske at sige tak til vores sponsor for præmier.  
Så send et billede at hest/ponyen med nye hovedtøj eller klokker, eller bare send en sms 
og sig tak. Det betyder meget for vores sponsor og at vi husker at ”takke dem”.  
 

Hvis nogle har lyst til at hjælpe i sponsorudvalget er i velkommen, det et udvalg hvor 
holder få møder og vi kunne godt bruge nogle nye ideer og emner til sponsor. 

 

 

Springudvalget: 

Der har i 2019 været prøvet at afholde nogle CUP’s i både stilspring og tempospring. 

Fortsætter i 2020. 

 



Breddeudvalget: 

Der var intet at berette. 

 

Børnedyrskueudvalget: 

Der blev afholdt ørnedyrskue som var godt besøgt. Der var flere forskellige dyr. Det 

var ikke kun medlemmer af klubben som udstillede. Der var også ringridning. 

Dommer til at dømme heste kom fra Jylland. Der var gaver til alle deltagere – alle 

var glade. 

 

Islænderudvalget: 

Vi er 7 glade og meget forskellinge piger, som alle elsker fællesskabet omkring 

hestene. Vi holder møde ca. 1 gang om måneden og prøver så vidt muligt at jolde et 

arrangement hver 3 – 4 måned. 

Vi har i islænderudvalget siden sidste generalforsamling holdt forskellige 

temaaftner. Derudover har vi indtil videre arrangeret 3 stævner og er i gang med en 

cup der bliver redet over 4 stævner i alt – 2 afdelinge er pt redet. 

Kommende arrangementer: 31.3 foredrag m/Karina Watson Olsen – Dressurrytter 

og tidligere dommer der har skrevet bogen – En halv parade. Foredraget er for alle. 

12.-14. juni 2020 har vi planer om at laven en voksenridelejr som også er fælles for 

alle. Derfor vil vi gerne opfodre alle til at komme med input/forslag fra evt. 

deltagere og så lave et ad hoc udvalg til ridelejerplanlægningen – alle kom glad    

 

Byggeudvalget: 

Vi havde en lidt hård start på året, men heldigvis har der været stor interesse for 
projektet: Odsherreds Hestekultur Center - Rid ind i fremtiden.  
 

Vi er gået i gang med, at arbejde med en Plan B - som vil være en form for 
etapebyggeri, hvor vi starter med, at samlet penge til at bygge ridehallen og 
renovering af den gamle. Derefter forsætter vi med handicapdelen osv.  
 



Vi har holdet møde med arkitekterne Ole og Hans fra Schou Birkendorf - for Jens 
Torstrup er desværre gået pension.  Er blevet enig om at arbejde videre med at 
gennemføre ”Odsherreds Heste Kultur Center” som etapebyggeriet. 
 

Vi var inviteret til at komme og fremlægge Odsherreds Rideklubs udvidelse planer, 
på Distriksråds møde for Distrikt 4, hvor der også var deltagelse fra Dansk 
rideforbund.  - de tog positive imod og vi fik en god feel back også nogle ideer til, 
hvor vi kan søge penge. 
 

Vi har afholdt et par arrangementer for at skaffe penge til byggeriet. 
Vi startet med Rock og Bruger i ridehust med bandet Overload - alle havde en god 
fest og der kom et pænt overskud ind - sæt allerede kryds i kalender den 1. maj der 
gentager vi succes. 
”Galopbanko”  i ridehuset, der var folk mødet talstærk op, til hyggelig og sjov aften, 
der gav et godt overskud  og derfor holder vi Galopbanko igen den 3. september 
2020.  
 

Odsherreds Kommune indkaldte byggeudvalget til møde sammen med Odsherreds 
Erhversforum, Realmængler, Åbne Landskaber - der fik vi en god dialog om vores 
projekt og de kan se ideen med, at det vil være med til at fremme erhvervet i 
Odsherred.    
 

Odsherreds Erhvervsforum ville afholde B2b møde, her i Odsherreds Rideklub - hvor 
vi kunne fortælle ideen med udvidelsen. Det blev desværre aflyst. 
 

Vi har desværre ikke fået ja fra nogle fonde endnu, men vi har brugt 2019 på at tage 
en dialog med fonden. For at finde af, hvad de vil give penge til. 
Dette arbejde har vi haft stor glæde af i forbindelse med samarbejdet med 
Islænderudvalget.  Det er lette at få de ”små” penge til friluft liv end til byggeriet. 
Vi har også ansøgt om anlægsmidler fra Odsherred Kommune til udvidelsen, denne 
gang kom ansøgningen til økonomiudvalget, men som i ved, mangler der penge på 
budgettet, men vi er søger igen for 2021. 
 At skrive en ansøgning til en fond, handler ikke så meget om ridning, men derimod 
om, hvordan vi har det med og om vi hjælper hinanden i vores omgang i Odsherreds 
Rideklub samt, hvad kan vi gøre for Odsherred:  
 

Igen i år, invitere vi Politiker, Sponsor/finansfolk og generalsekretæren fra Dansk 
Rideforbund til ”Kaffe og Galopkringle” ved D4 Horse, hvor vi fortalte om udvidelsen 
og tanker bag hele projektet. Her fik Odsherred Kommune et indblik i, at vi ikke er 



en klub, men en forening, som kan arranger og gennemfører store stævner og har 
visioner for fremtiden, til glæde for alle. 
Dansk Rideforbund Generalsekretæren Morten Rodwitt, var imponeret over 
Odsherreds Rideklub indsat ”Alle i Odsherreds Rideklub kan være stolte og give 
hinanden et stor klap, for vi kan løfte i flok”.  
 

Vi var med til at sætte gang i debatten om Rideklubbers forhold i Danmark i P4 og to 
flotte indslag på TV -Øst - som var optaget ved D4 Horseshow. 
Der ud over har vi udsendt et utal at pressemeddelelser, og I har set Odsherreds 
Rideklub i Ridehesten, Hest og Rytter, Nordvest Nyt m.m. 
 

PÅ folkemødet i Odsherred Kommune deltog Pia og Marianne og afviklet et flot 
kæphestevæddeløb, og fik fortalt om vores projekt. 
 

Der er også blevet passet pølsevogn på Vig kræmmermarked, for at skaffe pengene 
til udvidelsen.  Denne tjeks har vi også i 2020 - så hvis nogle har lyst til nogle 
hyggelige time en lørdag formiddag så sig til: 
 

Odsherreds Erhvervs Forum har budt ind med bistand i forbindelse med 
fondansøgninger og vi er glade for det samarbejde. 
 

Vi alle gør dette frivillig i vores fritid, forbi vi tro at Odsherreds Rideklub og 
Odsherred Hestekultur Center. 
Derfor er det glædeligt med den store opbakning vi få og vi glæder os til, at alle vil 
hjælpe med at skaffe pengene. 
 

En stor tak til alle der har hjulpet og støtte os i 2019 og håber det forsætter i 2020 

 

 

 

 

 


