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• Tilstede: Britt, Merete, Rikke, Vibeke, Mette, Marianne, Ole, Lotte 
 

• Status på ovalbanen – officiel ansøgning er sendt til kommunen. Måske er den på plads inden for 1½ 
måned. Så kan anlægsarbejdet gå i gang. 
 

• Islændercup 19/20 – sidste afdeling aflyses. Marianne laver resultaterne og lægger på facebook 
 

• Islændercup 20/21 – Vi skal bruge stævnelicens – Britt søger om licens hos DI 
Kl. 14.00 - 25. okt – 22. nov – 24. jan – 28. feb - Merete booker ridehus   
4-gang, tølt stævne, dressurstævne og for sjov lege 
 

• Sól – Stadig muligt at vi opretter en egen klub og efterfølgende kommer ind under OHR, men pt. gør vi 
ikke yderligere 
 

• Der er udvalgsmøde den 19. maj – vigtigt at nogle fra udvalget deltager 
 

• Der er Medlemsmøde 26. maj - vigtigt at nogle fra udvalget deltager 
 

• Ridelejr- kan evt. afholdes, beslutning tages efter den 10. maj, når vi ved hvor mange deltagere vi må 
mødes. Arbejdsgruppen arbejdere videre.  
 

• Nytårskeppni 2020 – søndag den 27. december 2020. Planlægning går vi gang med efter sommerferien 
 

• Britt kursus – 5. og 6. juni - Merete søger om ridehustid – Mette laver facebook opslag 
 

• Oli kursus - Britt prøver at finde nogle datoer (Man, tirs og ons) 
 

• Karina Watson – Åben for alle – Mette tager kontakt vedr. en dag i sep. evt. en torsdag. 
 

• Kristian/miljøtræning kursus -  Åben for alle – evt i sep – Rikke tager kontakt 
 

• Nikolaj Jerløv – Dyrlæge – Åben for alle – evt. i okt – Britt tager kontakt 
 

• Equnics – Måske efter nytår 
  

• Ringridning – planlægges evt som en tirsdag træning – Måske Tina Kaspersen vil undervise 
 

• Behændighed (Trec) – Marianne undersøger 
 

• Ridehustider – vi prøver at søge om tid om tirsdagen - Merete 
 

• Ridesti fra rideklubben til OHR  – Rikke skal have talt med Lisbeth, om hvor det er stien er. 
 

• Næste møde – torsdag den 14. maj – kl.18.00 hos Rikke 


