
Formandens beretning     

Så er der gået endnu et år og lidt til, og hvilken år. Der er nok ingen af os der kunne have 

spået om det vi skulle igennem og stadig er en del af. 

Og at Corona stadig påvirker vores hverdag, vidner dagen i dag om, for normalt holder vi 

generalforsamling i februar måned. Men nu kan vi heldigvis mødes og få afholdt vores 

generalforsamling også selv om rammen er noget større i år idet vi er gået fra rytterstuen til 

ridehuset. 

Med et Danmark der lukkede ned i marts 2020, blev vi udfordret på en udendørssæson der 

startede noget tidligere end vi var vant til. Men alle var superseje, udfordringen blev taget 

op og udendørsbanen taget i brug. Og herefter har vi oplevet alt lige fra tidszoner, 

motionering i ridehuset, til forsamlingsforbud osv. I skal vide at der er brugt masser af tid 

på at få de forskellige Corona regler ud og leve blandt jer. Alt sammen noget I har taget i 

stiv arm og med rimelig godt humør, for vi kunne dog komme ud til vores heste og ride kunne 

vi også. 

Trods en stor nedlukning i foråret og en masse stævner der blev aflyst, kom vi godt igen fra 

sommeren af. Vi nåede et utroligt højt aktivitetsniveau på stævnesiden, dog på den halve tid, 

idet flere af dem lå hen over sommeren og til november hvor alt stævneaktivitet lukkede 

igen. Her var der også flere af os der pustede noget. 

På det sportslige plan, har en masse ryttere og hesteejer kunne udøve deres sportsgren på 

det plan de lige præcist ønskede og med de udfordringer og muligheder som de forskellige 

restriktioner gav. Og der er opnået gode resultater hele vejen rundt. Bla. i 

distriktsmesterskaberne: 

Dressur Hest Individuelt:  
 

Vinder blev Julie Graff på Sabine-Høm  

 

Dressur Pony Hold:  

Vinder blev Solrød Rideklub, bestående af Emilie Hansen på Orchid's Tigertail, Victoria S. 

Bjerregaard på Mirain Tibet, Elin L. Hansen på Clausholm Voyager, samt Mathilde E. 

Strandgaard på Katrinebjergs Rihanna.                                                                  

 

Jeg syntes at vi som hesteejer har været godt hjulpet igennem Corona nedlukningen idet vi 

havde og har vores mulighed for at passe vores heste. Og selv om vi i perioder kun har set 

det samme rytter kammerater, ja så har vi i det mindste set nogle. 

Og i de perioder der har været mere åbent, har vi kunne ride undervisning, kurser, kvadrille, 

stævner, i skoven og på stranden og sådan kunne jeg blive ved. Et godt billede af alt det vi 

stadig kunne. 



Trods Corona, har klubben en sund økonomi og lidt at tære på indtil vi igen kommer i gang med 

stævnerne.  

En af de ting der er intakt, er et godt sammenhold os ryttere imellem. Vi er gode til at være 

sammen, støtte, hjælpe og opmuntre hinanden og ikke mindst hygge os sammen.  

Jeg føler at det er lang tid siden det har været 2020 og at vi på et halvt år fik afholdt et 

helt års stævner. Det betød meget klubarbejde til alle, ikke kun de forskellige udvalg, men 

alle medlemmer. Et Sportsudvalg som var i gang fra morgen til aften under alle 

dressurstævnerne. Et springudvalg som fik prøvet kræfter med, både ring og spring samt et 

C-stævne. Et udvalg som kastede sig over øvestævnerne og hvor vi fik lige så mange starter 

som til et klubstævne.  

Og så alt det løse med aktivitetsdag/oprydning, spisning, miljø træning, tur i Hedeland og på 

stranden, overnatning i telt osv. som forskellige af jer tog initiativ til. 

Ind imellem alt dette var der også nok at lave for vores materiale og sponsorudvalg. Der er jo 

altid noget der skal fikses og nogle ærespræmier der skal hives i land. 

Med alt den stævneaktivitet har cafeterieudvalget også haft nok at se til, også set i lyset af 

de forskellige udfordringer med forsamlingsforbud.  

Tak til jer alle for det store arbejde I har udført til gav for os alle og ikke mindst vores 

rideklub. 

Bestyrelsen har i samarbejde med gården brugt masser af tid på at læse om Corona og prøve 

at navigerer så godt som over hovedet muligt i reglerne til alles bedste. Det har været 

udfordrende på den gode måde.  

Jeg plejer at slutte min beretning med at nævne gården og alle de mennesker der indgår i den 

forbindelse. I år er ingen undtagelse. Tak for et godt 2020 og ikke mindst et godt 

samarbejde. Klubben er godt hjulpet ved det fælles fodslag vi har med gården for at få alt til 

at kører og det der går godt laver vi ikke om på. 

Og til alle jer andre, endnu en gang tak for et godt og udfordrende 2020. 

 

 

 


