
 

Udvalgsberetninger for 2021 

 

Dressurudvalget: 

 
Dressurudvalget består af:  

Cille Madsen, Lone Nielsen, Karina Utoft, Maria Lindevang Stoltze, Nanna Jensen, Malene 
Johannessen og Helle Damkær Winther 

Cille udtræder af udvalget pga tidsmangel – mange tak for samarbejdet. 
I stedet indtræder Kirsten Torsbakke – velkommen til Kirsten. 

 
Aktiviteter: 

D-stævner, C-stævner, D4-HorseShow, Aftenstævner, Distriktsmesterskab for hold hest, AB 
Rideudstyrs Cup, Bidløse klasser og Kurser v/Birgitte Byrialsen 

 
         Baner: 

          Bane 2 er renoveret med dræning og nyt toplag.                                

          Opvarmningsbanen renoveres i 2022.  

 
         Dressurhegn: 

         Bane 2 og 3 er repareret og malet.  

          Bane 1 går vi i gang med 16/3-2022.            

 
Økonomi:  

 Vi har holdt mange stævner i 2021, selvom vi har været udfordret af Corona. 
                     
 Det er blevet til kr. 78.900,00 i overskud, når dommer, TD og doteringer er betalt. Rosetter er ikke 
medregnet.                         
                        
                          TAK TIL ALLE DER HAR HJULPET OS. 

Ønsker for fremtiden: 
    

 Det er vores store ønske at ridehallen bliver lidt længere, så vi kan holde indendørs C-
stævner.                  
 Vi har så mange ryttere, der rider på C-niveau, så det vil betyde meget at kunne tilbyde 



hjemmebanestævner i efterår/ vintersæsonen. 
                            

                      Vores planer for 2022: 

-Papirløs dressurprotokoller 
 - uddannelse af skrivere    

- rid for dommer                         -   
                           
 Helle Damkær Winther 

                      

Sól 

Da vi sluttede regnskabsåret var vi 76 Sólmedlemmer og på nuværende tidspunkt er vi 74 
medlemmer. 

 
Til glæde for alle islandshesteryttere i klubben, blev vores ovalbane færdig i 2021 og vi har afholdt 
indvielse af banen. Det er vores indtryk, at ovalbanen også er til glæde for storhesteryttere og 
ponyryttere, i klubben. 

 
Vi har afholdt 4 stævner, klubmesterskabet på ovalbanen og 3 indendørsstævner, de har alle givet 
et pænt overskud, som er indgået i regnskabet. 

 
I 2022 har vi foreløbig planer om at afholde et Dansk Rangliste stævne i disciplinen Gædingakeppni 
og et sportsstævne, det bliver som D-stævne. Begge stævner bliver afholdt som hverdagsaftens 
stævner. og vi afholder selvfølgelig også klubmesterskab. 

 
Vi har afholdt et enkelt foredrag i samarbejde med Islandshesteklubben Jörfi, der var stor 
opbakning til dette, og det gav et fint overskud, som også indgår i regnskabet 2022. Vi har planer 
om flere foredrag i 2022. 

Hver anden tirsdag fra kl 19.30 har vi været mellem 10 og 15 ryttere der har mødtes i ridehuset, 
hvor vi bla, har sat bane op til bomtræning, ovalbanetræning, og Figueres. Disse tirsdage afslutter 
vi altid med hyggeligt samvær i rytterstuen.  

 

Køreudvalget: 

 
Det forgangne år blev også for køreudvalget et stille år grundet corana. 

Vi har afholdt to udvalgsmøder med inspiration til og planlægning af kommende aktiviteter. 

Vi har haft og har et upåklageligt samarbejde med islændergruppen om anvendelse af den 
nyanlagte ovalbane, hvor inderområdet er perfekt til kørsel. 



Vi fik vores stævnedebyt i september, med afholdelse af klubmesterskab i kørsel, tillige med øvrige 
klubmesterskaber. Klubmester blev, flot kørt af Pernille Sandø med ponyen Lord Louise. Ponyen er 
desuden DM i svær derby, her med Max Høper som kusk og Pernille som groom. Det bliver 
spændende at følge denne ekvipage fremover. 

Der er fortsat god tilslutning til undervisning med Henrik Høper. Samarbejdet fortsætter i 2022.  

Stævneaktiviterne for 2022 starter med afholdes af Fastalavnskegler, inkl. udklædning, på lørdag. 

Efterfølgende et forårsstævne d. 7. maj og slutter med klubmesterskabet i sept. 

Derudover mødes vi hos Tommy og Mette i maj/juni til en dejlig skov/strand tur i det smukke 
Rørvig. 

Sluttelig vil vi gerne takke bestyrelse for de beviljede midler til indkøb ag kegler m.m. 

 
 

Bygggeudvlaget: 

 

Vi fik en lidt hård start på året på grund af Corona og vi måtte aflyse ”Rock og Burger”, som ellers 

giver en god skilling til byggekontoen. 

Ellers har vi tjent penge på at dele brochurer ud for Odsherred Forsyning, hvor vi cyklede rundt i 

sommerhusområderne omkring OHR. 

Vi har samlet affald på Odden Havn, hvor vi tjente kr. 3.800,00. 

Og vores Galopbanko gav et overskud på kr. 10.100,00. 

I alt har vi samlet kr. 226.000,00 og bestyrelsen har øremærket kr. 200.000,00 til udvidelsen. 

 

Vi har søgt fonde og Odsherred Kommune, men desværre kunne vi ikke skaffe 11 mio til den store 

udvidelse. 

 

 

Der er afholdt 2 møder mellem byggeudvalget og bestyrelsen, hvor enkelte 

bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for manglende opbakning til udvidelse af 

indendørsfaciliteterne, også på grund af øgede driftsudgifter. 

DET STORE PROJEKT ER NEDLAGT. 

Vi havde en aftale med Schou Birkendorf Arkitekter om NO CURE – NO PAY og sagen lukket og der 

er ikke noget økonomisk mellemværende. 

 

Vi ønskede at høre medlemmernes mening og lavede en medlemsundersøgelse. Den var kun på 

hjemmesiden kort tid, så blev den ændret af bestyrelsen. 

Resultatet af medlemsundersøgelsen blev drøftet på byggeudvalgets møde den 21.februar 2022 



og der var enighed om, at svarprocenten på 12,4% er tilstrækkelig til at svarene kan repræsentere 

klubbens medlemmer. 

Der var også enighed om, at undersøgelsen klart tilkendegiver et behov for udvidelse af OHRs 

indendørsfaciliteter. 

Det er tydeligt, at der er stor interesse for at bidrage til at samle midler via arrangementer m.v., 

men der er ikke så stor interesse i at betale et højere kontingent. 

Det er vores opfattelse, at man ønsker en udvidelse og dermed en udvikling af OHR, men uden 

optagelse af lån. 

 

Derfor vil vi gerne gå videre med en lille udvidelse – det kunne være en forlængelse af ridehallen 

med 20-25 meter, som forventeligt ikke giver de store ekstra driftsudgifter.  

 

Byggeudvalget har derfor indstillet til bestyrelsen, at vi fortsætter arbejdet de næste 2 år med 

følgende opgaver: 

-  arbejde for en udvidelse og udvikling af OHRs indendørsfaciliteter 

-  udvidelse sker som forlængelse af eksisterende ridehal eller opførelse af   20x60 ridehal 

-  definere indhold og indhente nye priser 

-  søge finansiering i form af donationer, sponsorater, tilskud, indtjening, gaver m.v. 

 

 

Formål med udvidelse og udvikling er blandt andet: 

-  mulighed for afholdelse af indendørs C-stævner m.v.  

-  mulighed for undervisningstider til alle 

-  mulighed for privat ridning og undervisning samtidig 

-  mulighed for nye discipliner f.eks. handicapridning 

 

Der har vist sig nye ansøgningsmuligheder. 

Jan Søegaard er ikke med i udvalget mere.  

Efterfølgende har vi fået 2 henvendelser om nye medlemmer til byggeudvalget, og det er vi meget 

glade for og håber bestyrelsen vil bakke os op. 

 

TAK til alle der har hjulpet os. 

 

Sponsorudvalgte. 

 

Først en stor Tak til alle som har støttet Odsherreds Rideklub i 2021 i form af bidrag, præmier, lån 

af maskiner og arbejdskraft. 



Vi er glade for, at vi har så mange gode trofaste støtter og det er dejligt de bakker op om 

Odsherreds Rideklub. 

 

Vi valgte igen i år at skråen vores sponsorer i denne Corona-tid -  da ingen kan forudsige 

økonomiske konsekvens.   

 

Derfor fik vi i 2021 samlet ca. 25.000 kr på skiltet, banner, som er gået til klubbens arbejde til 

glæde for os alle.  

 

OK benzin, forhøjede deres støtte 30% og Vi har tanket os til et beløb på ca 13.000.- kr. -   

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

 

D4 Horseshow, fik vi samlet ærespræmier til alle klubklasserne og vi håber rytterne er glade for 

deres præmier og har fået sagt TAK til vores sponsorer   

 

Vi afholdte det traditionsrige Juebanko og det gav et overskud på ca 5.000,-, så sponsor udvalget 

kar samlet ca 48.000,- ind i 2021 

 

En stor tak til alle, som har hjulpet os i udvalget og med at skaffe sponsor og tage skilte ned og sat 

op. 

 

Helle Damkær Winther og jeg, Lone Nielsen vil benytte belejlighed til at takke af for denne gang i 

sponsorudvalget. Det har været en lærerig tid og vi gerne TAKKE alle som har bidraget og støttet 

Odsherreds Rideklub samt hjulpet os i udvalget. 

 

NU kan I alle tænke på, om I har lyst til at give en tørn i et udvalg som give god økonomi i 

Odsherreds Rideklub. 

 

Vi ønsker det nye udvalg held og lykke samt god arbejdslyst  

 

 

 


