
Referat fra Generalforsamling i Odsherreds Rideklub den. 27. februar 2014 

 

Ca. 90 medlemmer var mødt frem. Formanden bød velkommen og dagsorden ifølge indkaldelsen gik i gang.  

 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslog Helle Madsen, Helle blev valg og præsenterende sig selv. 

Helle konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Og der var 52 stemmeberettiget tilstede. 

 

2. valg af stemmetællere 

 Mille Hocke og Jette Brøns 

 

3.a). Formanden aflægger bestyrelsens beretning. (Se beretningen nederst) 

 

  b). Udvalgene aflægger beretning.  

Trec/Orienteringsridning: Af Tina Hansen, Helle og Tina er blevet uddannet til Trec-dommer, Det er en god måde 

at beskæftige hestene på, det er nærmest en legeplads for hesten. 

Der har været forskellige aktiviteter, med informationsmøde, hvor der blev fortalt om TREC. Ved juniorlejren 

afholdte vi vores eget lille stævne, til stor glæde for alle. 

Der har været trænet igennem vinteren om søndage, hvor der er mange, som har deltaget. Vi forventer der 

kommer et stævne til sommer/efteåret. 

Vi er meget åbne, hvis flere vil ind i vores udvalg. 

 

Dressurudvalg ved Lone Petersen: Der er afholdt en del dressurstævner igennem året som formanden fortalte i 

bestyrelsens beretning. Og uden den store hjælp til alle disse stævner, var det ikke muligt at gennemfører dem. 

En stor til alle der har hjulpet dressurudvalget igennem året. Dressurudvalget håber at ligeså mange hjælpere i 

2014.  

 

Jagt ved Benny Kryger: Jagten var den 31. august, afholdt hos Jesper Adler, som også havde været med til at 

planlægge jagten. Der var ca. 30 ryttere og det gik godt, tros små uheld og styrt undervejs. 

A-feltet heste: Liv Asser Bertelsen/Snekkerups Maja, B-feltet heste: Gitte Casmose Simonsen/Luna 
A-feltet pony: Emma Marie Hansen/Hedegårdens Junker, B-feltet pony: Julie Ørum/Bella 
Kategori III-ponyer: Freja Pultz Andersen/Olivia 
 

Juletræudvalg: ingen beretning. 

 

Juniorudvalg ved Tina Greve: Der er afholdt to stævner i foråret med rigtige mange starter, der var stor ros til 

stævnerne.   

 

Kioskudvalg ved Christina Madsen: Har holdt åben ved alle stævnerne i år. De har haft et rigtig hyggeligt år og med 

mange glade hjælpere som har taget en ”tørn” i kiosken. De håber at, i 2014 er der flere, som gerne ”byder ind” 

– og har lyst til at hjælpe i kiosken og opleve nogle dejlige hyggelig timer sammen med andre. 

 

Køreudvalg ved Hanne Støvlbæk: Vi er 8 - 10 ekvipager, 1-spand og 2-spand, ponyer og heste, der benytter sig af de 

gode faciliteter i OHR. Vi mødes om lørdagene i tidsrummet 13 -15. Klubben har fået 3 nye medlemskaber i 

form af kuske, der stort set kun benytter faciliteterne om lørdagene i vinterhalvåret. Vi øver dressur og kører 

kegle – præcisionskørsel.  



Ved hjælp af Leif Toftegaard er 3 heste, hen over vinteren, blevet kørevante i ridehuset, og de har også været på 

landevejen til Burgerhjørnet i Fårevejle.  Leif er i det hele taget den erfarne mentor, som vi alle på en positiv 

måde ”udnytter”. Tak for det Leif. Vi trækker på hinandens viden og erfaringer og udveksler ideer til seletøj, 

forspænding, traileren og vogne. Vi har aftalt et sikkerhedskodex for kørsel i ridehallen. Ved tilkørsel af heste og 

ponyer kun 1 ekvipage i hallen ad gangen. Ellers max 3 kørende ekvipager i ridehallen ad gangen. Hvert hold 

kører ca. 3 kvarter, og så skridter vi af udendørs. Vi slutter lørdagen af med fælles kaffe, hjemmebag og 

hyggesnak – hvor alle klubbens i medlemmer er velkommen til at deltage. Der dukke da også af og til 

interesserede op som tilskuer. Vi er særdeles tilfredse med lørdagsaftalen i vinterhalvåret -  - MEN med baggrund 

i det svagt stigende antal af ekvipager og det aftalte sikkerhedskodex kniber det med de 2 timer pr. uge i 

ridehallen.  

Miniudvalg ved Nina Theill: Det har været rigtig godt, med mange gode timer, hvor både ryttere og ponyer har 

hygget sig. Minilejren gik godt, med mange deltager, men i 2014 skal det nok være et andet koncept, så det ikke 

bliver en ”stor familielejre” men derimod minirytterne, der er i fokus. 

 

Ridehusudvalg ved Lone Nielsen: Der har i 2013 været to arbejdsdage: en i februar og i september, Der var desværre 

ikke så mange, der var mødt op til at give en hånd, men alle der var kommet ”knoklede” og vi fik fejet og gjort 

rent og rettet banen af. Begge dage bliv lys- og vandingsanlægget ordnet. Det er vigtigt at vi hjælper med at holde 

ridehuset til glæde for os alle og at alle rydder op efter sig og sin hest, også udenfor, så der altid er pænt til den 

næste. 

 

Ridelejrudvalg ved Tina Greve: Der var juniorlejr i uge 29. Det var en rigtig god lejr, hvor der både blev undervist i 

spring og redet Pony Games og der kom en Tryllekunster forbi og gav opvisning. Der bliv hygget med bål om 

aftenen.  

 

Sponsorudvalg ved Helle Damkær Winther: I 2013 bestod sponsorudvalget af - Kathryn Tassi,- Lone Nielsen- Karina 

Kærholdt Larsen- Helle Damkær Winther, i særlige tilfælde får vi hjælp af Lars Thomassen og det er vi meget 

glade for.  

Kathryn og Karina er trådt ud af udvalget og erstattes af Tina Riis. 

Vi har en indtægt på kr. 38.000,00 fra sponsorskilte i ridehallen og på springbanen samt links på OHRs 

hjemmeside. 

I forbindelse med D4-horseshow 2013 har vi skaffet kr. 40.000,00 og der udover har vi modtaget ærespræmier 

og gaver svarende til en værdi af kr. 30.000,00. Julebanko, hvor der var fuldt hus, gav et overskud på kr. 5.000,00. 

Sponsorindtægt fra OK-benzinkort er på kr. 4.500,00. Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer af OHR, der har 

OK-benzinkort til at tilmelde sig sponsordelen, hvor OK giver 5 øre pr. liter tanket benzin/diesel til klubben. 

Indtil nu er der kun 38 tilmeldte. Kontakt sponsorudvalget, så hjælper vi med tilmelding/oprettelse.  

I 2013 er der også sponseret vaskeplads ved ridehuset og renovering af spring-dommerhus. 

Den 24. marts 2014 afholder OHR medlemsmøde, hvor der er mulighed for at komme med forslag til 

nyanskaffelser, aktiviteter, sponsoremner og meget mere. 

Vi efterlyser en person, der har lyst til at hjælpe os med at skrive PR-materiale for klubben. 

Alt i alt har 2013 været et FANTASTISK år for sponsorudvalget - og vi fortsætter i 2014. 

 

Springudvalg ved Pia Gobert: Det var et rigtig godt Fastelavnstævne i februar med mange ryttere. Stævnet i maj var 

vellykket, men var hårdt ved vores springbane som derfor var det lukket indtil D4 HorseShow . Ved D4 

HorseShow var der ca. 1.000 starter, som alle havde en god oplevelse. Men efterfølgende var man desværre nød 

til at lukke græsbanen, hvis den skulle holde til klubmesterskabet.  

Klubmesterskabet blev afholdt på græsbane. D-stævnet i oktober var godt besøg med rigtige mange ryttere. 



Der er nu indkøbt letvægts støtter, til indendørs brug og ”selv børn kan bærer dem”  

Alle opfordres til at møde op til Malerdagene i Påsken. 

 

Vig festival Ved Dorte Holm Hansen: Vi har i 2013 fået hjælp fra HK Lammefjorden, da vi desværre ikke selv kunne 

stille med hjælpere. Der var en lille ekstra opgave ved indgangene da man også skulle passe nødudgangene ellers 

var der god stemning under hele festivalen.  

 

4. a). Det reviderede regnskab for 2013 forelægges til godkendelse. 

Kasserer Merete Andersen fremlagde regnskabet. I stedet for et underskud som i budgettet, kom vi ud med et 

lille overskud. 

Stævnerne i år har givet et pænt overskud og D4 Horseshow var en stor del af overskuddet. 

Det som er blevet lavet i år er: Hegn på én dressurbane er malet og container er malet. Der er sat nyt toilet op og 

indkøbt kølemontre til kiosken.. Der er kommet film på ruderne i springsekretariatet. 

Der står 30.000,- på en konto fra Odsherreds Kommune, som vi håber på, at bruge på bad og toilet i stedet for 

det vi havde på Nygården. 

Der var ingen kommentarer og regnskabet blev godkendt. 

 

b). Budgettet for 2014 forelægges til godkendelse 

Merete Andersen: Der forventes det samme antal medlemmer i 2014 som i 2013. 

Stævnerne er meget afhængigt af vejr bestemme, og det ville kunne ses på overskuddet for hver stævne. 

Da ingen har meldt sig som Teamchef for Odsherreds Rideklub til Vig Festivalen har vi ingen indtægt der fra. 

Vi håber stadigvæk at der kommer en, der har lyst til at være Teamchef. 

Det er derfor der er budgetteret med et underskud – underskuddet svarer til den afskrivning der er i forbindelse 

med vores lån. Det er ca. det vi afdrager med om året. 

Budgettet for 2014 blev vedtaget  

 

5. Fastsættes af kontingent for 2015 

Bestyrelsen foreslå en stigning på 50 kr. for alle medlemmer. 

Begrundelsen er fordi der vil komme flere udgifter til vedligeholdelse af arealerne.   

Det vedtages og kontingentet for 2015 er: Junior 600,- kr. Senior 750,- kr. Passive 375,- kr. 

 

6. Behandling af indkomne forslag. 5 stk. iflg. vedh.  

1. forslag til afstemning: SMS registrering ophører. 

Registrering er ophørt i forbindelse med den nye hjemmeside. 

Dorthe Kent vælger at trække forslaget. 

 

2. forslag til afstemning: at der sættes en tavle op ved indgangen i ridehuset, så alle ryttere, kørefolk, alle der benytter ridehuset kan 

sætte x når de har været der (dette til brug for oversigt over brugen af ridehus for alle medlemmer) dette kan f.eks foregår fra 1. 

oktober og 3-4 mdr frem. 

Dorthe Kent mener det skal være en hjælp til bestyrelsen, så de har en oversigt over hvornår ridehuset bliver 

brugt. 

Marianne Hvidtfelt: Det vil være at havde en oversigt over tidsforbruget i ridehuset, så bestyrelsen har mulighed 

for at budgettere med ridehustiden. 

Det var optil bestyrelsen om de havde brug for dette redskab. 

Forslaget frafaldt. 

 

3. forslag til afstemning: 



At der vælges en medlemsrepræsentant som kan virke som formidler / bindeled mellem bestyrelsen og medlemmerne. 

Dorthe Kent: hun har registeret at der er medlemmer, som følger sig utrygge og hvis der var et ”bindeled” til 

bestyrelsen, var det lettere at betro sig. Og om medlemmer er enig med bestyrelsen.  

Jette Brøns: hun kan ikke forstå hvad dette ”bindeled”, skal bruges til, da man altid kan komme til bestyrelsen. 

Allan Sonne: Ang. kontakt til bestyrelsen har der ikke været de store problemer, heller ikke med undervisere som 

Hans Chr. Han har selv forslået brug af SMS reg. vedr. ridehustid, og har ikke haft mistillid til bestyrelsen eller 

registreringen. 

Marianne Hvidtfelt: I alle større organisationer kan man komme med sin mening, og havde en føling med hvad 

der rør sig hos medlemmerne.   

Tina Hansen: Der er ros til bestyrelsen da den er synligt og man kan tale med dem alle og de er hjælpsomme. - 

Man kan gå lige til dem. 

Lars Thomassen: Medlemmerne skulle komme når bestyrelsen inviteret til medlemsmøde, hvor man kan komme 

med ide og indput. – selv forslag til dagsorden. 

Lene: bestyrelsen har vi selv valgt. 

Claudia: Alle kan gå til bestyrelsen og vi har selv vælg dem. 

Hanne Støvlbæk: Er enig i at vi selv ha valg bestyrelsen og der mangler begrundelse for forslaget. 

Merete Andersen: Odsherreds Rideklub har en flad struktur og en god dialog med og imellem medlemmerne. 

Allan Sonne: Alle er velkomme til går ind i udvalg. 

Dorte: Det er dejligt at høre at folk ikke har de den oplevelse med manglerne kontakt til bestyrelsen 

Forslaget frafaldt. 

 

4. forslag til afstemning: Medlemsmøde hvert år i august/sep mdr. hvor der indkaldes til dialog med fokus på brugen af ridehuset, 

d.vs. gode ideer og løsninger omkring fordeling af vinterens ridehus tider, samt hvordan vi bruger ridehuset mest og bedst muligt på 

alle områder som spring, dressur, kørsel, mini ridning, kurser og lign. 

Dorthe Kent: ridehuset kunne måske bruges bedrer, hvis alle mødes og fik en dialog om de forskellige 

undervisningsformer. Og fordelte dem ved et medlemsmøde. 

Lisbeth Mortensen: Medlemmer er velkommen til at komme med indput og ideer til vores medlemsmøder. 

Jane Lundstrøm: Det er en god ide med forslag til medlemsmøder og der er mulighed for en diskussion, men det 

må være bestyrelsen, der varetager de forskellige interesser. 

Merete Andersen: Rytterne har deres egen interesseområder om det er mini eller kørsel, bestyrelsen prøver at 

tage hensyn til alle. 

Allan Sonne: Alle vil gerne havde samme tid, og der er altid en ”spids” belastning af ridehuset.  

Merete Andersen: Det er en forening og det er medlemmerne, der er brugere af ridehuset. 

Christina Madsen: Det er dejligt at der ikke er undervisning i weekend og om fredagen, så man kan benytte 

ridehuset uden der er ekvipager, der modtager undervisning.  

Marianne Søderlund: Der er 300 medlemmer, hvoraf der er 80 % som ikke får undervisning i klubben, de skal 

også havde mulighed for at ride. 

Pia Gobert: Hvad hvis alle underviser ønsker samme tid, hvem skal så bestemme om det er dressur eller spring 

der har ret til tiden. 

Dorthe Kent vælger at trække forslaget. 

 

5. forslag til afstemning: Stemmeret til alle medlemmer, som betaler kontingent. 

- Ved kontingent af børn/unge under 18 år, videregives stemmeretten til medlemmets værge/forsøger. 

Lene Rasmussen og Jimmy Sørensen, Det vil være relevant for mini-/ juniorrytterne, at disse også kan opnå 

indflydelse i egen klub. At man som forældre er nød til at melde sig ind med et passivt melemsskab for at havde 

stemmeret på generalforsamlingen. Der vil være et større engagement af forældrene, hvis de har mulighed for at 

stemme på generalforsamlingen og derved vil foreningen stå stærkere. 



F.esk har Dragsholms Svømmeklub, og Asnæs boldklub givet stemmeret videre til forældrene 

I Aagerup- og Vemmelev rideklub har junior mulighed for at give deres stemme videre til deres forældre. 

Miller Hocke: Det er jo kun dem under 18 år. 

Pia Gobert: Skal kontingentet ikke væres ens for alle. Så en stemme koster det samme? 

Jette Brøns: Er forslaget stillet for at får indflydelse, så kan man stille op til bestyrelsen og udvalgene og har man 

undersøgt hvordan det fungeret i andre klubber.  

Lene Rasmussen: Vi har alle indflydelse, men det er ikke børnene, der skal bestemme ”om der skal være pizza 

hver dag”, men forældrene der har ansvaret og fornuften på deres børns vegne.  

Jette Brøns: Mange af børnene er jo selvhjulpen, at de klarer sig selv.  

Marianne Hvidtfelt: Hvornår ved man, at børnene er voksne nok til at havde stemmeret?  

Jimmy Sørensen: Det er vigtigt, at børnene bliver hørt. 

Lars Thomassen: Som det er nu, har man ingen stemmeret, hvis ens børn er medlem. Man er nød til at melde sig 

som passivmedlem.  

Mille Hocke: Man kan godt komme og slide i det og derefter bare ”holde sin kæft” det er ikke demokratisk, og vi 

vil gerne hjælpe med alle opgaverne, men har ingen indflydelse på det. 

Pernille: Sarah som har været til at stille forslaget, må ikke fremfører det - og blive desværre ikke hørt. 

Merete Andersen: Bestyrelsen er ked af, at hører den tone, at man ikke blive hørt. Der er mulighed for at melde 

sig til div. udvalg. Og juniorudvalgets formand har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne. 

Lars Thomassen: Forslag har været oppe før.  

Jimmy Sørensen: Det har været dejligt at deltage i rigtig mange arbejdsdage – Men læs formålsparagraffen, at  

børn og unge mennesker skal lære at ride og omgås pony/heste. 

Jane Lundstrøm: som voksne og børn – skylder man sig selv at deltage som forældre i de forskellige aktiviteter 

Marianne Hvidtfelt: Hvor gamle skal man være, for at forstå, at man har et ansvar?  

Lene Rasmussen: Hvis det er beslutninger om børnenes ridning, vil det hører under børneområdet. Og man får 

kun en stemme pr. barn og man står til ansvar med en stemme pr. barn. 

Vivi Grieger: Jeg er kommet her i mange år, og engagementer er ikke afhængig af om man har stemmeret eller ej. 

Det er mere bekymring om de store økonomiske beslutninger, ang. f.eks anskaffelse af et nyt ridehus. Og 

efterfølgende store poster til de medlemmer der er tilbage efter at dem under 18 år forlader klubben og har brugt 

deres stemmeret ved deres værger. Og derved pålagt klubben store gældsposter. 

Lars Thomassen: uansvarlig økonomi er dyrt, for en forening.  

Efter debatten, gik vi til afstemning. 

Der var 15 som stemme for og 26 imod forslaget, der var 11 som udlod at stemme 

Derved bortfaldt forslaget 

 

Generalforsamlingen suspenderes og der blev uddelt pokaler til årets mest vindende rytter 

POKALER  FOR  ÅRET  2013 
 
DRESSUR PONY: 1.  Katja Olsen West Side Pride Pioneer 292 
 2.  Julie Lohmann Brodersen Firhøjs Pikant 148 
 3.  Cecilie Andersen Springbourne Huckleberry 80 
  
SPRING PONY: 1.  Filippa My Rocky 362 
 2.  Jennifer Gobert Lorentzen Gribsvads Leading Silver 359 
 3.  Kimmie Theill Chiwas 240 
 
DRESSUR HEST: 1.  Michelle Søderlund  Saveur 376 
 2.  Stine Damkær  Everything Pilekær 222 
 3.  Klara Marie Nielsen Baunehøjens Florida 133 
 



ERINDRINGSPOKAL  FOR  2012: MICHELLE SØDERLUND 
 
SPRING HEST:      1.  Sigrid Ryssel  Contessa S 168 
 2.  Julie Thomassen  Camir-Z Holme 74 
 3.  Sigrid Kamma Køhl  Drisdals Pifrou 62 
  
ERINDRINGSPOKAL  FOR  2012: JULIE THOMASSEN 
 
JUNIOR  POKALEN:  NATASJA SLORUP  
  
FAIR  PLAY  POKALEN:  GHITA LAURITSEN 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er: Allan Sonne – Genvalgt 

Merete Andersen – Genvalgt 

Nina Theill – Genvalgt 

 

8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.  

På valg:  Vivian Mortensen – Genvalgt 

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

På valg som revision  Nanna Lind, modtager ikke genvalg.   Vivi Grieger blev valgt 

Revisorsuppleant  Vivi Grieger,    Jane Lundstrøm blev valgt 

 

10. Valg til udvalg. 

Se udvalgslisten på hjemmesiden, hvem der har meldt sig til at hjælpe i div. udvalg. 

Der blev oprettet et IT-udvalg, bestående af Jane Lundstrøm, Max Christensen, Malene Møller Magnusson, 

Mads og Marc Kaspersen.  

 

11. Eventuelt. 

Helle Svendsen: Har fået mulighed for at arrangeret ringridning på markedspladsen i Vig til sommer – er der 

nogle der vil være med til at hjælpe? 

Tina Hansen: Er det ok at vi sætter OHRs ringridnings stativ op til træning af ringridning. 

Allan Sonne: Det er ok, men mal det i nogle neutrale farver.  

Tina Kaspersen: Husk det må ikke være den sidste uge i Juli, der er ringridning i Klint. 

 

Dorthe Kents emner til debat: Mulighed for at have ”gamle” spring stående ude på springbanen, så der er 

mulighed for at springe året rundt. 

Pia Gobert: Når man er færdig med at træne springning udenfor, skal man samle bomme og støtter op, så de 

ikke ligger og rådner på jorden.. 

 

Dorthe Kents emner til debat: Lys til springbanen kunne det være en mulighed, kan også bruges til stævne og 

lign. 

Allan Sonne: Hans Jørgen og jeg har haft besøg af en lysmand, for at se på nye lys muligheder i Ridehuset og 

samtidig vil han også regne på udendørs belysning til springbanen, men man skal være opmærksom på at der skal 

søges byggetilladelse før man kan sætte belysning op.  

Dorthe Kents emner til debat: Mulighed for at springbanen bliver stående efter D4 HorseShow. 



Pia Gobert: Det er vejret som afgøre om banen kan holdes åben eller ej. Det er springudvalget som beslutter om 

den skal lukkes. Samtidigt opfodres rytterne til at flytte på springene og især hvis pony/hesten stopper, så man 

undgår de store huller i græsbanen. 

Dorthe Kent: SMS reg. ”er begravet” 

 

Christina. Hvorfor tænder og slukker det udendørs lys? – Marc har lovet at stille tænd og -sluk uret. 

 

Pernille: Jeg har en lille bøn til underviserne og at de venligst vil skrive på tavlen hvis de har aflyst 

undervisningen. 

Jane Lundstrøm: Der er mulighed på den nye hjemmeside at kigge i kalenderen om der er aflysninger. 

Pernille: kan man ikke få lidt flere spejle i ridehuset – Merete Andersen: det er et af ønskerne på 

indkøbsseddelen. 

Susanne Andersen: Hvornår bliver der afhold møde om kiosken? 

Merete Andersen: hurtigst muligt og det ville være rart at alle stævnerne er fordelt ang. kiosken, om hvem der er 

ansvarlig, så udvalgene også ved hvem der har ansvaret til de forskellige stævner.  

Jane Lundstrøm: Det er vigtigt, at når man opretter sig som bruger af den nye hjemmeside, at man skriver 

hvilken opgaver man har lyst til at hjælpe med og ikke kun krydser af ved ”andet” – for der er alle mulige 

opgaver. 

Mille: Har oplevet 12 timers vagter i kiosken, kan man bruge nogle af alle de teenagere som hjælpere i kiosken? 

Og måske der kommer nogle fra juniorudvalget 

Lisbeth Mortensen: Når man byder ind og bruger ”andet” under hjælper og ikke skriver hvad vil hjælpe med – så 

kommer man til at lave alt mellem himmel og jord.  

Helle Madsen: Dansk Rideforbund har sat en undersøgelse i gang og kommer rundt på forskellige stævner i 

landet. De har brug for mere viden om stævneheste og –ponyer, og om ridesport og udstyr hører uløseligt 

sammen. Men hvordan påvirker det forskellige udstyr heste og ponyer? Det ønsker Danske Rideforbund at blive 

klogere på, og derfor sætter Dansk Ride Forbund et toårigt forskningsprojekt om udstyrspåvirkning i gang. 

Man kan ikke nægte undersøgelse ved stævnet, det er ikke en kontrol – kun undersøgelse de afgør ikke om 

udstyret er lovligt. Det er alle niveauer. 

Nina Theill: er klasserne udtrukket på forhånd? 

Helle Madsen: Ja, det er en hel klasse der er valgt på forhånd. 

– det er ikke dem som afgøre om udstyret er lovligt. 

 

Formanden takket for god ro og orden 

 

Dirigenten takkede af kl. ca. 21.30 

 

Efter generalforsamling konstitueret bestyrelsen sig og er flg. Formand: Allan Sonne, Næstformand: Lisbeth 

Mortensen, Kassere: Merete Andersen, Sekretær. Lone Nielsen, Bestyrelsesmedlem: Nina Theill.  

Odsherreds Rideklub - Årsberetning 2013, ved formanden Allan Sonne 

2013 var igen et travlt år for OHR.  

I januar lagde vi lidt stille ud med miniridning og løsspringning.  

Februar startede med en arbejdsdag i ridehuset, så der kunne komme til at se pænt ud til fastelavnsstævnet d. 9 – 
10. feb. Ridehuset var flot pyntet til stævnet, der ud over de almindelige springklasser, også havde kvalifikation til 
D4 cup samt en holdspringning hvor ekvipagerne skulle være udklædte, klassen var sponseret af Land og Fritid i 



Vig. Dressurkursus med Lisbet Seierskilde blev afholdt d. 13. feb. med god tilslutning. Ridehuset blev lånt ud til 
kørestævne d 23. Feb. 

Marts Islænderstævne d 9. og dressurstævne d 16 – 17. marts med kvalifikation til D4 cup. 

Påsken lå i 2013 i marts mdr. og der var det for koldt til at male, så malerdagene blev flyttet til sidst i april, 
heldigvis var der stadig mange der kunne komme og hjælpe, vi fik en hyggelig og meget aktiv weekend, der blev 
malet og repareret flittigt, så alle spring blev gjort klar til den nye sæson. Et junior stævne blev der også tid til. 

Maj d. 4 – 5 C. stævne dressur og spring. En del ryttere brugte dette stævne til at prøve banerne inden de skulle 
ride ved D4 Horse Show i juli. 

Juni blev brugt til arbejdsaftener og anden forberedelse til D4 Horse Show, I dagene op til stævnet var der super 
flot fremmøde, arealerne blev trimmet, der blev malet udendørs så alt så pænt og velholdt ud til stævnet. 

Og så blev det Juli, på baggrund af den store succes vi havde haft i 2012 med D4 Horse Show, havde vi besluttet 
sammen med Vemmelev rideklub, at afholde dette stævne igen i uge 27, 2013. Stævnet blev igen en kæmpe 
succes, med godt vejr glade mennesker og 116 opstaldede heste og ponyer. På de fire dage stævnet varede, blev 
der afviklet omkring 1000 spring starter og lidt under 500 dressur starter. Et så stort stævne kræver selvfølgelig 
rigtig mange hjælpere før, under og efter stævnet, heldigvis bakkede rigtig mange af klubbens medlemmer op om 
dette store stævne. Men uden en god økonomi går det ikke, her er vi så heldige, at vi har et fantastisk dygtigt 
sponsorudvalg som skaffede mange rare penge og flotte gaver. Ved dette stævne blev der også afholdt D4 
mesterskab i dressur hold, for både heste og ponyer. Tak til alle hjælpere og sponsorer fordi de var med til at 
gøre dette store stævne muligt. Vi har sammen med Vemmelev rideklub besluttet at afholde D4Horse Show igen 
i uge 27 – 2014, håber at i alle vil bakke op om dette og få en god oplevelse.  

Efter det store stævne, blev der afholdt to succesfulde lejre, en Mini og Junior ride lejre, som kunne benytte de 
gode faciliteter storstævnet efterlod, stalde, badevogne og ikke mindst det store telt ved kiosken var med til at 
gøre ride lejrene til en god oplevelse for de yngre medlemmer og deres forældre.  

August bød på voksen ridelejer og jagtridning med udgangspunkt fra Jesper Adler i Gelstrup, en fantastisk flot 
tur som Jesper havde vel tilrettelagt og forberedt. Turen forløb i godt vejr, og til trods for et par mindre styrt 
undervejs, kom alle sikkert og hele i mål – alle hyggede sig efterfølgende med pølser og sodavand. Ca 40 ryttere 
deltog, Tak til Jesper. Voksen ridelejren havde inviteret til Jagt middag om aftenen – hvor der blev grillet, hygget 
og drukket lidt rødvin. 

September afholdt vi evalueringsmøde om D4 Horse Show, hvad var godt og hvad var mindre godt, et af 
emnerne var selvfølgelig lukningen af den store springbane før og efter stævnet, men man er nok nød til at 
indstille sig på, at det er vejret, bestyrelsen og springudvalget der afgør hvornår banen kan benyttes. D 21 og 22 
D Stævne i dressur og spring med OHR klub mesterskaber. Springbanen var nu blevet i en sådan stand at den 
kunne benyttes. 

Oktober Efter adskillige uoverensstemmelser med vores nabo Jesper Jensen, besluttede vi at sætte et trådhegn 
op i skellet, hvilket betyder at vi slipper for kørsel med alle former for motoriserede køretøjer fra Jesper Jensen 
på klubbens arealer. Men det betyder desværre også at rideklubbens medlemmer ikke mere kan ride direkte i 
skoven. Ærgerligt at vi ikke har kunnet komme overens med Jesper.  

5 – 6 Juniorstævne d. 26 D. Stævne spring hest og pony d. 28 springkursus med Michael Aabo, en skam at ikke 
flere af klubbens medlemmer bakkede op om dette kursus, heldigvis kom der en del ryttere fra andre klubber. 

I November besluttede vi i bestyrelsen, at indkøbe et nyt computersystem fra klubmodul, dette kan bruges til 
registrering af medlemmer, betaling af kontingent, regnskaber og undervisningskalender, hjemmeside og meget 



andet. Den nye hjemmeside regner vi med er oppe at køre omkring første april, derefter vil den gamle 
hjemmeside blive lukket ned. 2 – 3 D. stævne dressur hest og pony. Der blev forsøgt med enkelte C. klasser for 
heste, dette var en succes. November stod også i ryttermærkernes tegn, rigtig mange ryttere har deltaget og 
bestået. D. 24 trec træning OHR s ryttere fik her mulighed for at prøve denne nye form for hestesport. 

December julebanko med fyldt cafeteria, bankoudvalget havde skaffet mange flotte præmier. Året blev afsluttet 
med juletræsfest, desværre mødte der ikke så mange op. 

Igen i 2013 har OHR´s ryttere klaret sig godt til mange stævner. Ved Distrik4 mesterskaberne vandt Katja 
Olsen/West Side Pride Pioneer mesterskabet i dressur for kat. II ponyer. Hos hestene blev Begitte Skov 
Larsen/Jægersmindes Dream On nr. 2. Hestene klarede sig også flot i hold-konkurrencen, hvor holdene blev 
hhv. nr. 2 og 3. Springrytterne opnåede også gode placeringer. Jannik Gobert Lorentzen/Nina blev nr. 2 hos kat. 
II-ponyerne og Camilla Mørch Nielsen/Bech´s Mallachy blev nr. 2 for kat. 1-ponyerne. Hos hestene opnåede 
Sigrid Ryssel/Contessa S en 4. plads. 

Ved Sjællandsmesterskaberne i spring for YR fik Julie Thomassen/Camir-Z Holme en 3. plads.  

Årets klubmestre blev Beatricia Kragh Jacobsen/Red Ready Balou i ponydressur. Stine Damkær/Everything 
Pilekær vandt hos hestene. I spring vandt Camilla Mørch Nielsen/Bech´s Mallachy ponymesterskabet og hos 
hestene Signe Nordahl/Celina.  

Juniormester i dressur blev Simone Pedersen/Karlsbjerggårds Sharingo og i spring Marie Ida Hocke/Liva.   

Jeg vil slutte med at opfodre medlemmer der benytter ridehuset til at vise større hensyn til hinanden, og hvis man 
er uenig, ikke sviner hinanden til på Facebook eller andre sociale medier. Jeg vil også opfordre til at man i større 
grad deltager i de forskellige arbejdsopgaver i klubben. Klubben er jo baseret på frivillig arbejdskraft, derfor det 
lave kontingent. Stor tak til dem der i årets løb har gjort en stor indsats for klubben til stævnerne og for at det 
hele ser så pænt ud som det trods alt gør.  

P.B:V Allan Sonne 


