
Årsberetning for 2020 i Odsherreds Rideklub. 

Året 2020 blev slet ikke som vi alle sammen havde regnet med.  

Vi nået lige at afholde generalforsamling og nogle stævner, kurser, 

miniridning, løsspring arrangementer så lukkede landet ned incl. vores 

rideklub.  

Der gik nogen tid før vi fik lov til at benytte ridehuset igen – men vi håber, 

at der er forståelse for, at bestyrelsen gør hvad vi kan for at få det til at 

fungere. Vi er i løbende kontakt med Kommunen, Dansk Rideforbund, 

Politiet og Corona hotline.  

Alle aktiviteter blev desværre aflyst i flere perioder på grund af corona, 

herunder stævner, kurser miniridning, børnedyrskue og rigtig meget 

undervisning.  

Der har dog været perioder hvor stævner og enkelte kurser og 

arrangementer kunne afholdes – men alt planlægning har været ret 

usikker – for hvordan er forsamlingsforbuddet m.m. de enkelte perioder. 

Til stor ærgrelse for mange blev D4 Horseshow heller ikke til noget.  

RIDEHUSET bunden blev renoveret i foråret og der er blevet sat belysning 

op udvendigt på ridehuset og der er blevet udskiftet vinduer i rytterstuen. 

SPRINGBANEN blev i efteråret tromlet flere gange og der blev sået græs. 

OVALBANEN blev startet op i december med det første spadestik hvor 

bl.a. Ridehesten var på besøg, men nogle dæksler til faskinen som ligger 

under banen stak op og var ikke lavet efter forskrifterne. Kommunen blev 

kontaktet og de gav tilsagn om at betale for ændringerne som skulle 

foretages. Så blev det jul og nytår – det tog sin tid at få det hele til at 

flaske sig – men nu er banen der. 

KABLER Marc og Kim har været i gang med at grave kabler ned på 

arealen, så vi på sigt kan få mere strøm ind i klubben og få delt strømmen 

op til udendørs og indendørs.  



I 2020 har der ikke været afholdt mange stævner, men når der har været 

nogen, har OHR´s ryttere også været på pletten og har 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!  Ingen nævnt ingen glemt. 

Over året har der været afholdt 1 udvalgsmøde som var rigtig godt og gav 

meget inspiration til bestyrelsen, der har været afholde 2 medlemsmøde. 

Derudover har der været afholdt en ekstraordinær generalforsamling om 

vedtægtsændringer 

Juniormedlemmerne har været på tur, men det fortæller juniorudvalget 

nok om. 

Sigrid Ryssel har startet en ny aktivitet op i klubben – Bomtræning – her 

er der god tilslutning på tværs af discipliner og racer. 

Nu til noget lidt andet… 
 
Vil man i kontakt med bestyrelsen, sker det via mail eller opkald på 
telefonen og ikke på Facebook eller lign. 
 
 
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, presse, containerpladsen/kommunen og 

ikke mindst vores sponsorer. 

 
 

På Bestyrelsens vegne, Lisbeth Mortensen formand ☺ 


