
Medlemsmøde i Odsherreds Rideklub 
torsdag den 16.april 2015, kl. 19.00 

 

 
1. Velkomst v/ formand Allan Sonne 

 

2. Orientering om D4 HorseShow 2.-5.juli 2015 

Hanne og Frank Støvlbæk har udarbejdet plan over hele området incl. camping.  

 

Hjælpercamping flyttes af sikkerhedsmæssige grunde til arealet bag springbanen. 

Kr. 250,00 pr. campingvogn. 

 

Samme regler som i 2014 vedrørende hjælpere. 

 

Brandmyndighederne skal godkende hele arrangementet. 

Alt skal beskrives og certificeres. 

 

Leje af det store telt koster kr. 10.000,00. 

Rytterfest max. 130 personer. 

Diskotek som sidste år. 

 

Der er 120 bokse til udlejning. 

 

I år kan vi ikke låne arealet på den anden side af vejen. Derfor flyttes parkering til bakken ved 

springbanen. 

Lisbeth undersøger mulighed for ridestier. 

Kort over Jyderup skoven udleveres til deltagerne ved ankomst. Orientering på hjemmesiden.  

 

Der afholdes hjælpermøde med mange informationer - hold øje med hjemmesiden. 

 

Alle klasser skal på DRF GO senest 1.maj 2015. 

 

3. Sponsorudvalget orienterer v/ Lone Nielsen 

Det går godt med at sælge sponsorskilte - både i ridehallen og udendørs springbane. 

Også fremgang i bannerannoncer på hjemmesiden. 

 

Når klubbens medlemmer samler ærespræmier ind til stævner, giv os besked, så vi kan koor-

dinere kontakten til virksomhederne. 

Overskydende præmier samles og bruges til juniorstævner. 

 

Støt op om OK Benzinkort og vælg Odsherreds Rideklub som den klub der får 6 øre pr. liter 

benzin/diesel du tanker. 

 

Hjælp til fundraising søges. 

 

Der afholdes julebanko 1.december 2015.  

 

Sponsorudvalget har udarbejdet brochure til D4 HorseShow. 

 

Maren Frydendal mailer nye springbilleder til Lone Nielsen til brug for kommende brochu-

rer/hjemmeside/plakater. 

 

 

 

 



4. Springudvalget orienterer v/ Pia Gobert 

Der står spring på grusbanen nu. 

Der opsættes spring på græs-campingpladsen og ca. 1 uge før maj-stævnet springes på den 

store græsspringbane, dog ikke vandgrav. Springene flyttes bagefter.  

 

1 uge før D4 HorseShow springes på den store græsspringbane. 

På hjemmesiden for D4 HorseShow skrives, at der er nyrenoveret springbane. 

 

Vandgrav generelt og mulighed for at renovere gammel vandgrav blev drøftet.  

Springudvalget beslutter hvornår springbanerne er åbne/lukkede og der informeres om baner-

nes benyttelse på hjemmesiden. 

 

Klubben sætter holdene til distriktsmester for hold i spring. 

 

5. Ridelejrudvalget orienterer v/ Malene Møller Magnussen 

Forsøger at finde voksne til at deltage i udvalget. 

Ridelejr afholdes i uge 29, hvis det lykkes at finde medlemmer til udvalget.  

 

6. Kioskudvalget orienterer 

Der er opsat nyt køkken i udendørs kiosken. Hjælp til maling og rengøring søges.  

 

Merete Andersen har kontakt til Levnedsmiddelmyndighederne med henblik på godkendelse af 

køkkenfaciliteter. 

 

 

7. Orientering v/ Kirsten Egholm Jensen 

I 2014 blev der afholdt gratis Geoparkfestival. Det blev en stor succes og afholdes igen i 2015.  

 

Den 8.august 2015, kl. 10.00-14.00, rider vi tur. Start fra OHR, gennem Jyderup Skov til Høve 

Skov. Vi har madpakker med og der fortælles om rideklubbens historie.  

Der skal bruges ryttere til for-, midter- og bagtrop. Kontakt Lisbeth Mortensen, hvis du er inte-

resseret. 

 

Det er aftalt med Odsherred kommune, at der opsættes advarselstavler (A23 ryttere)  på Ny-

købing-Slagelsevej. 

 

Afslag fra Lokaldemokratipuljen 2015 om ridesti gennem skovstykket mellem OHRs areal og 

Nykøbing-Slagelsevej. 

 

Kirsten arbejder med projekt om riderejse med overnatning i Odsherred. 

Friluftsrådet hjælper med udarbejdelse af materiale, der skal fremlægges på møde med turis t-

chefen. 

 

8. Eventuelt 

Marianne Søderlund foreslår, at der etableres et højt naturhegn mellem OHR og Jesper Jensens 

grund. 

 

Tina Kaspersen foreslår, at der laves/indkøbes flytbare spring. Pris ca. kr. 1.000-1.200 pr. stk. 

Der skal være 8-10 spring for at afholde stævne i terrænspring. 

F.eks. kunne vi afholde Subaru-cup, hvor der springes 80 cm for hest og 60 cm for pony. 

Rute med terrænspring drøftet. 

Maren, Tina og Mark udarbejder forslag til projekt til drøftelse i springudvalg og bestyrelse.  

 

Formanden takkede for et godt møde og håber at se alle medlemmer til diverse aktiviteter. 

Ref. Helle Damkær W 

 

 


