
Årsberetning for 2021 i Odsherreds Rideklub. 

2021 var året hvor vi kom i gang igen efter nedlukning pga Corona. 

Stævner og kurser kom i gang igen i februar måned – dog stadigvæk med 

restriktioner. 

Vi var helt henne i maj før vi kunne afholde vores generalforsamling – og 

det var ikke her inde i varmen. 

Det er dejligt at ridehuset ikke har været lukket helt ned i 2021.  

Der blev også afholdt D4 HorseShow i en helt anden form end tidligere – 

og i år er der igen hindringer for afholdelsen – Tour de France som 

kommer igennem Odsherred. 

Dressurbane bunden blev renoveret i foråret på den ene bane som et 

forsøg. Dressurudvalget har haft travlt med hegn omkring banerne. Der 

opfordres til ikke at bryde de regler som udvalget udstikker – her tænker 

jeg bl.a. at når en bane er lukket – så åbner man den ikke selv for at ride 

men venter til den er blevet åbnet af udvalget – ingen selvtægt tak. 

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

OVALBANEN der har også været indvielse af ovalbanen – det er rigtig 

dejligt at der er så mange som benytter sig af selve ovalbanen og 

midterbanen. 

Ridehuset 

Igen i 2021 er der søgt fonde og det bevirker at vi i år kan få opsat nye 

spejle. Tak til DGI og Lions Odsherreds for i alt 68.000 kr. 

I 2021 kom der igen i gang i stævner rundt i landet og igen i år har vores 

ryttere vist sig på banen i hele landet både til klubstævner, 

distriktsstævner og landsstævner. Vores ryttere kommer langt omkring og 

repræsenterer vores klub – en stor lykønskning til jer alle- Godt gået!   

Over året har der kun været afholdt 1 medlemsmøde 

Nu til noget lidt andet… 



 
Bestyrelsen har overtaget Facebooksiden Odsherreds Rideklub, men vil 
man i kontakt med bestyrelsen, sker det stadigvæk via mail eller opkald 
på telefonen. Klager skal stadigvæk indgives skriftligt. 
 
 
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 ☺ 


