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Beretning 2020

Året 2020 var et år præget af Covid-19 både hvad angik klubbens egne stævner og aktivi-
ter, samt øvrigt stævnedeltagelse. Det har betydet flere aflyste stævner på landsplan og 
derfor også færre sportslige resultater for Midtsjællands Rideklub (se bilag med oversigt 
over sportslige resultater). Selvom der generelt har været mindre stævneaktivitet, så har 
klubbens ryttere alligevel gjort sig bemærket til de stævner der har været. Der deltog ek-
sempelvis 11 ekvipager til årets individuelle DM for ponyer!

Klubben har trods Covid-19, formået at afholde to klubstævner, to rideskolestævner, et 
distriktsstævne og et julestævne. Det betyder at vi måtte aflyse et klubstævne og et ri-
deskolestævne. Distriktsstævnet blev i første omgang aflyst, men det blev muligt at afhol-
de senere på året. Ved næsten alle stævnerne har der været med et fint antal startende, 
og som det fremgår af regnskabet har alle givet et overskud. Dog havde c-stævnet ikke 
lige så mange starter som ønsket. Derudover måtte vi pga. restriktioner (Covid-19) undvæ-
re cafesalget til årets sidste stævne - julestævnet.

For de to aflyste stævner i foråret søgte vi støtte hos DGI foreningspulje og fik dækket 
ca. 1/3 del af de manglende indtægter.

Stævnerne er et af klubbens ‘hovedaktiviteter’, og kan ikke gennemføres uden en masse 
frivillige. En stor tak til de frivillige dem som har lagt en masse timer.  

Endnu engang mærkede vi stor opbakning fra vores sponsorer, som donerede mange flot-
te sponsorgaver. Sponsorudvalget atter gjort et kæmpe arbejde her. Præmiebordet har 
været fyldt hver gang vi har haft stævne - også trods covid-19. Tak til sponsorudvalg og 
støtten fra sponsorerne.

Tilbage i januar deltog klubben endnu en gang i et hædringsarrangement arrangeret af 
folkeoplysningsudvalget i Lejre Kommune. Et arrangement på et timer, hvor Lejre Kommu-
nes idrætsforeningers medlemmer bliver fejret. Her havde vi indstillet flere af klubbens ryt-
tere (for resultater i 2019).

Kort inden nedlukningen af Danmark nåede klubben, at afholde et lille striglekursus d. 16. 
februar for de nyankomne medlemmer i rideskolen. 

Forårets ryttermærkeundervisning blev aflyst pga. covid-19. Men i november havde klub-
ben endnu et hold til prøve. I 2021 overgår ryttermærkerne til en ny struktur, hvor prøverne 
skal afholdes digitalt. Klubben vil holde fast i undervisningen skønt ny struktur, da sikker-
heden omkring hesten er i højsædet. Alle i klubben vil derfor fortsat blive tilbudt gratis un-
dervisning i ryttermærker, så de kan blive ved med at dygtiggøre sig, og derved mindske 
skader og ulykker i omgang med hesten.

I måj måned blev den årlige arbejdsweekend afholdt under daværende covid-restriktioner. 
Det var dejligt at se arbejdsiveren og hvor meget der blev nået i løbet af de to dage. Tak til 
Lejre Bageri for lækkert morgenbrød.



2020 blev også året hvor vi valgte at renovere den udendørs dressurbane i samarbejde 
med Jonstrupgården. Banen blev ordnet over sommeren og stod klar til brug, da vi afhold-
te årets c-stævne. 

Igen i år havde vi nogle hyggelige timer en eftermiddag i august, hvor vi havde åben ride-
klub/rideskole, hvor der var arrangeret rundvisning på gården, opvisning og pony-træk-
ning til de fremmødte. Et arrangement, som gav lidt flere ryttere til rideskolen. Dagen for-
inden holdte Jonstrupgården en lille opvisning til Borup Dyrskue.

For fjerde år havde vi til vores klubstævne i oktober indsamling til “Støt Brysterne”, som en 
masse ryttere gerne ville bakke op om. Annette har i den forbindelse endnu en gang gjort 
et stort stykke arbejde for at sætte fokus på indsamlingen.

Årets julefrokost blev desværre aflyst pga. covid-19.

Derudover har bestyrelsen har haft adskillige møder i året, og har i øvrigt deltaget i råds-
møder, samt årsrådsmøde i distriktet, som var digitale pga. covid-19.

Vi har haft et godt samarbejde i bestyrelsen med gode konstruktive møder, hvor vi har
nået en masse. Bestyrelsen har lagt mange arbejdstimer i klubben. En særlig stor tak til
Dorte for det store arbejde med regnskabet. Også tak for samarbejdet med Jonstrupgår-
den. 

Tillykke til underviserne som har lagt mange timer bag rytternes flotte sportslige resultater.
(Se bilag med sportlige resultater)

//Bestyrelsen, Midtsjællands Rideklub.


