
Beretning for Stutsborg rideklub 2020-21 

 

Det er den sværeste beretning, at jeg har skrevet i min tid som formand for Stutsborg Rideklub. 

Der er ingenting sket og så alligevel. 

Vi havde knapt overstået vores generalforsamling i jan. ´20, før den første nedlukning kom i bestræbelserne 

på at bekæmpe covid 19. 

Selvom vi har/ havde stor forståelse for, at det er utrolig vigtigt at få slået smitten ned, var /er det hårdt at 

se at specielt børnene og de unge, som I forvejen har mistet hele deres hverdag, bliver afskåret fra at 

komme ud til deres elskede heste. 

Rideskolen og rideklubben blev meget hurtige enige om, at vi naturligvis følger alle myndighedernes 

retningsliner og anbefalinger. Der blev hurtigt sat plancher op med vores specifikke og generelle 

retningsliner, og masser af håndsprit alle tænkelige steder. 

Personalet har opnået en doktorgrad i afspritning af sadler, hovedtøj, sikkerhedsveste m.m. 

Alle er blevet vant til at ride med handsker og bruge mundbind. 

I foråret blev der lukket op for skovtursridning på små hold, så snart det var muligt, hvilket gav stor glæde 

for medlemmerne og ekstra lange arbejdsdage for personalet. 

I er alle blevet super gode til at booke og tælle til det antal, som vi må være forsamlet. 

Vi har lært at læse skrivelser fra sundhedsmyndighederne, kulturministeriet, politiet, DIF og DRF og Allerød 

Kommune. 

Stutsborg Rideklub har søgt og fået midler fra de af folketinget afsatte puljer til idrætslivet, som er 

administreret af DIF og DGI. 

Vores helt fantastiske personale har produceret læringsvideoer, besøgt alle ponyer og fortalt om foder, 

smed og dyrlæge, de har bakket op om vores kæpheste konkurrence, DRFs Aktive sammen hver for sig i 

maj. De har taget en ekstra tørn hver eneste gang, at det har været nødvendigt. De fortjener i den grad 

opbakning og støtte. 

Vores maj stævne måtte aflyses og vores ryttermærkehold har ikke kunne gøre deres undervisning færdig. 

Vi fik gennemført to ugers helt anderledes ridelejre med de fordele og ulemper det nu gav. Men børnene 

var heldigvis glade og fik en masse med hjem og os i køkkenet blev super gode til at smøre sandwich. 

I starten af september fik vi heldigvis afviklet vores klubmesterskab igen på alternativ måde, men vi fik 

kåret de fire klubmestre og rideskolemestrene blev også fundet, selvom de ikke har fået deres præmier 

endnu. Så ville vi igang med ryttermærkene, men det ville corona ikke. Der kom nye restriktioner, og 

selvom vi kunne holde gang i rideskolen frem til december, var der lukket for alle andre aktiviteter og 

arrangementer. 



Championatsvindere har heller kunne få deres præmier, og de må helt klart vente til, vi må mødes flere 

igen, men ingen er glemte. 

Hvornår vi komme igang igen er lige nu meget usikkert. Foreløbigt sker der ikke noget, før vi når ind i 

februar, og der bliver der nok ikke åbnet så meget op, at vi kan få gang i aktiviteterne igen. 

Vi må sætte vores lid til foråret og vaccinerne. 

Jeg plejer at fortælle lidt om arbejdet inden for vores certificeringsområder, men DRF er i fuld gang med at 

ændre certificerings områderne og den måde systemet er bygget op på. Så vi skal igang med en hel ny 

proces, hvor vi som bestyrelse ser på, at vi fortsat lever op til både sikkerheds, rideskole og 

miljøcertificeringen og at vi pt. ikke har interesse og ej heller lever op til kravene i lærerstedscertificeringen. 

Så vidt vi kan vurdere, er det en meget bedre måde at vi er sammen med DRF om certificeringen, og det 

kan forhåbentligt blive et bedre markedsførings middel i forhold til nye medlemmer. Så skal der helst bare 

endnu flere rideklubber med end i dag. 

 

Det samme gælder Ryttermærkerne, som nu bliver lavet om så undervisningen skal foregå på holdene, og 

når underviserne vurdere, at rytterne er klar afholdes der en digital prøve og så noteres det i DRF, at man 

har bestået ryttermærke 1, 2 eller 3. 

Dansk Rideforbund har ikke fundet formen på, hvordan det skal foregå endnu, men vi håber på at det på 

sigt bliver alle vores medlemmer, der får taget et eller flere ryttermærker. 

 

Vi plejer også under beretningen at uddele årets frivillighedspris. 

Vi har fået en utrolig god og velbegrundet indstilling og derfor går frivillighedsprisen til  Karina, Tess, Jeppe, 

Niklas, Ida V, Emilia og Frederik for den indsats I har ydet udover jeres alm. arbejde. I har hjulpet med 

aktiviteter, der gør, at vi trods alt har kunne holde på relativt mange af vores medlemmer også i denne tid. 

I fortjener bare alt den tak, I overhovedet kan få. 

Vi har besluttet, at vi giver Pizza m.m., når I igen kan mødes og nyde det i fællesskab. 

Også stor tak til jer, som har hjulpet med at gennemføre de aktiviteter, som vi har kunne afholde. 

 

En særlig tak til Bjørk og Christina, som desværre af forskellige grunde har valgt at stoppe som suppleanter 

og ikke mindst til Ida Clausen, som forlader bestyrelsen efter mange år. Vi vil savne dine altid sobre indlæg 

på de sociale medier og dine gode billeder. Men stort tillykke med din lille pige. 

Den nye bestyrelse kommer til at se sådan ud: 

Formand: Dorte Paludan 



Kasserer: Tina Veilis 

Hanne Hougård Nielsen 

Julie Kjems 

Julie Ehlers 

Line Post 

Natasha Mørk 

og som suppleanter: 

Amalie Goth og Julie Girsel. 

 

 

 


