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Dressurudvalget: 
  
Dressurudvalget består af: 
Cille Madsen 
Lone Nielsen 
Karina Utoft 
Maria Lindevang Stolze 
Nanna Jensen 
Helle Damkær 
  
Dorthe Kent har også været med, men på grund af arbejdet med ICEHORZE.dk har 
Dorthe ikke tid mere. 
Jeg vil gerne sige Dorthe mange tak for den store indsats i udvalget, og held og lykke 
med virksomheden fremover. 
  
Malene Johannessen er indtrådt i udvalget. Og velkommen til Malene. 
  
I det forgangne år har vi haft følgende aktiviteter: 

• Video-rid-for-dommer 
• World cup på storskærm i rytterstuen 
• Dressurkursus og derefter undervisning med Birgitte Byrialsen 
• Diverse stævner ud og inde, hvor vi har taget hensyn til Corona-kravene. 

Vi har haft hjælpere på tværs af alle discipliner – spring, islændere, kørefolket, 
dressur – og det har fungeret så fint. 1000 tak til alle vores hjælpere. 
  
Så har vi været aktive med reparation og vedligeholdelse af vores dressurhegn. Vi 
værner om det flotte hegn, da vi syntes det er et af DK’s smukkeste. 
  
Vi er p.t. ved at planlægge renovering af udendørs dressurbaner. 
  
Vores fremtidige aktiviteter – udover D- og C-stævner – er Distriktsmesterskab i 
dressur for hold hest og pony den 14.-15.august 2021. 
  
Endelig er vi i gang med at planlægge D4 Horse Show 2021. 
I år har vi udvidet antallet af klasser alle 4 dage. Lørdag og søndag er de helt høje 
dressurklasser, og vi håber at kunne tiltrække nogle ”stjerneryttere” fra hele 
Sjælland. 
Jeg vil opfordre alle der har lyst til at hjælpe til at kontakte dressurudvalget. 
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Byggeudvalget  

Det blev en lidt hård start på året, og vi kom også til at mærke corona, men heldigvis 

var der stor interesse for projektet: Odsherreds Hestekulturcenter - Rid ind i 

fremtiden.  

Vi har fremlagt en Plan B - som vil være en form for etapebyggeri, hvor vi starter 

med, at samlet penge til at bygge en ridehal i forlængelse og renovering af den 

gamle. Derefter forsætter vi med handicapdelen osv.  

Vi måtte aflyse arrangementet ”Rock og Bruger”, som elles giver en god ”skilling” til 

projektet.   

Vig kræmmermarked lukkede også ned og derved miste vi indtægten fra vagterne i 

Pølsevognen. (hvis det åbner igen i år er vi med)  

Der var lige en åbning i nedlukningen af Danmark i efteråret, hvor vi fik mulighed for 

at afholde ”Galopbanko” i ridehuset, der var folk mødt talstærk op, til hyggelig og 

sjov aften, og derfor holder vi Galopbanko igen den 2. september 2021.  

Brugsen i Vig havde brug for hjælp med Corona vejledning. Halvdelen af indtægten 

gik til byggeriet og resten til Klubben. Tak til alle der hjalp til også en stor tak fra 

Brugsen.  

TV- Vestsjælland ønsket at producere et indslag om Odsherreds Rideklub og 

byggeprojektet. 

Indslaget kan ses på vores hjemmeside. 

Stor tak til alle der deltog den dag – det var flot at alle discipliner var mødt op. 

Da D4 Horseshow, blev aflyst, valget vi at invitere Odsherred Kommune Kultur- og 

fritidsudvalg ud til ”Kaffe og Galopkringle” ved klubstævnet i august. 

De var imponeret over den aktiviter og over vores flotte arealer. (Kære alle vi kan 

være stolte over de flotte arealer så pas godt på de flotte arealer) 

Der er endnu ikke kommet et ja fra nogle fonde, men vi er i dialog med dem.  

De ser gerne, at vi kan rejse en større sum selv – før de sætter penge i projektet. Så 

derfor søgte vi I efteråret om en indsamlings tilladelse hos myndighederne og fik ja. 
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Derefter lanceret vi Støttebeviser til fordel for byggeriet. Der blev sendt mails ud til 

virksomhederne og efterfølgende har og er Dorthe Kent behjælpelig med at ringe til 

virksomhederne. Rigtig mange har sagt ja, tak og vi glade for den store opbakning.  

vi håber at I medlemmer vil støtte op om byggeriet af hal nr to. 

Vi gør dette frivillig i vores fritid, forbi vi tro på Odsherreds Rideklubs fremtid. 

Derfor er det også glædeligt med den store opbakning vi får og vi glæder os over, at 

alle vil hjælpe med at skaffe pengene. 

En stor tak til alle der har hjulpet og støttet os i 2020 og håber det forsætter i 2021 

 
 

 

Ridehus udvalget 
 
Ridehus udvalget (Allan Sonne, Benny Kryger, Mark Kaspersen og Henning 
Andersen) har sammen lavet et årshjul over de opgaver som skal efterses og løses 
hvert år. 
Det letter planlægningen og styringen af bemandingen ved arbejdsaftnerne. 
Så mød talstærkt op til de kommende arbejdsaftner, der er opgaver til alle. 
 
Allan og Mark har renset vandingsanlægget 2 gange før det virkede tilfredsstillende. 
  
Vi har sammen med Jesper Larsen, Kim Kaspersen og Mike Kaspersen udskiftet 
vinduerne mellem ridehal og rytterstuen. 
 

Køreudvalget 

Pga Corona har aktiviteterne været neddroslet i 2020. Kun enkelte lørdags kørsler på 
OHR i respekt for forsamlingsforbuddet. 
Desværre har flere Henrik Høper kurser i lange liner / kørsel med hestevogn måtte 
aflyses som følge af Corona restriktioner. 
  
Når der åbnes op efter Corona påtænkes flere aktiviteter, der dog ikke er 
detailplanlagt endnu: 

• Genoptagelse af lørdagskørsel på OHR, ridehal, ovalbane og ”blå Tønder”, 
hvor interesserede er velkomne til at komme og få en prøvetur. 
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• Genoptagelse af kontinuerlige Henrik Høper kurser. 
• Ekskursion til Dansk Køre Selskabs træningscenter Rævebjerg i Mørkøv. 
• Etablering af marathon forhindring i Jyderup skov. 
• Genoptagelse af drøftelse med Bromme om TREC-kørsel. 

  
Udvalget forventes at mødes løbende for videre drøftelse og idè udveksling. 
 

 

Springudvalget 

 

Vi har i springudvalget haft et begrænset antal stævner i 2020, da Covid-19 jo satte 
en dæmper på det hele. 
Vi arbejder på at få lidt mere gang i stævnerne igen her i 2021, og har stævne her 
28.-30. Maj, med D-klasser og Cups fredag og C-klasser lørdag og søndag. Hertil 
kunne vi godt bruge lidt flere hjælpere, så meld jer endelig på! Der er flere opslag på 
OHRs facebookside, hvor man kan melde sig på. 
Vi arbejder også på at skaffe noget nyt springmateriale, da en del af det godt kunne 
strænge til en udskiftning. 
Og så har vi planlagt at springene skal ud på græsbanen her på lørdag kl. 12.30, 
hertil skal vi igen bruge nogle flere hjælpere. Vi KAN ikke længere klare det hele selv 
i springudvalget. Så vi håber selvfølgelig på der er nogle medlemmer der vil hjælpe 
denne lørdag. Hvis der kun kommer dem fra springudvalget, som kan den dag, så 
bliver springene ikke sat på græsset, da vi slider os halvt ihjel hvis vi skal klare det 
alene. Og jeg tænker da at der specielt er nogle springryttere der bliver kede af ikke 
at kunne træne på græsset  
 
 
Sponsorudvalgtes  

 

Først en stor Tak til alle som har støttet Odsherreds Rideklub i 2020 i form af bidrag, 

præmier, lån af maskiner og arbejdskraft. 

Vi kom godt fra start med alle vores faste sponsorer, som trofast støtter op om 

Odsherreds Rideklub. 



5 
 

D4 HorseShow og julebankoet var aflyst og vi har ikke skaffe så mange penge som i 

2019. 

Vi valgte at skråer vores sponsorer i denne Corona-tid - da ingen kunne forudsige 

økonomiske konsekvens.   

Derfor fik vi i 2020 samlet ca.23.000 på skiltet, banner, som er gået til klubbens 

arbejde til glæde for os alle.  

Mange af os arbejde hjemme fra i 2020, derfor var det glædeligt at OK benzin, 

forhøjede deres støtte. Vi har tanket os til et beløb på ca 8.700.- kr. -   

Så husk at få tilmeld dit OK kort, hvis det ikke er det. 

Tak til Karina for din indsat i udvalget og vi håber at kunne trække lidt på dig ved D4 

HorseShow. Også En stor tak til alle, som har hjulpet os i udvalget og tager en tørn i 

at skaffe sponsor og tage skilte ned og op. 

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. 

 
 

Islænderudvalget 

Islænderudvalget har jo som alle andre, været begrænset af Corona. 
Noget af det vi i Islænderudvalget har set meget frem til, og fuldt med spænding, 
har været etablering af ovalbanen. Med lidt forsinkelser blev den indviet den 5. maj, 
hvor borgmesteren klippede den røde snor. 
  
Vi kan vist godt prale af, at Odsherreds Rideklub har Danmarks smukkest beliggende 
ovalbanen. Dejligt at se, at så mange af klubbens medlemmer gør brug af den, og vi 
glæder os til at kunne afvikle stævner og bidrage med indtægt til klubben. 
  
Vores planlagte Islændercup over 4 stævner hen over vinteren, har vi måtte justere 
på, så det i stedet er blevet over 3 stævner. Til gengæld har vi så fået mulighed for at 
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afholde sidste afdeling af cuppen her i weekenden på den nye ovalbane, med 
deltagelse ca. 40 ryttere. Stor ros fra alle til banen og vores flotte anlæg. 
  
På opfordring har vi gennem vinteren arrangeret skovtur den 1. lørdag i hver måned 
rundt om I Odsherreds mange skov. Vi har været i Sonnerup, Kårup, Grevinge, 
Anneberg og Ulkerup Skov, hvor en lokalkendt har guidet os på en oplevelse. Det er 
muligt at tilmelde sig disse ture på klubbens hjemmeside under events og vi er glade 
for den store interesse for turene. 

 

 

 


