
Beretning Stutsborg Rideklub 2021 

Sidste år var beretningen ikke nem at skrive pga. Corona. Det er den sandelig heller ikke i år. 2021 startede 

og sluttede med nedlukninger, ind i mellem var vi underlagt en lang række forskellige restriktioner. 

Lige så snart mulighederne var til stede startede rideskolen hold op, ude i perioder. Så vores vigtigste fokus 

har været at tilbyde alle medlemmer, så meget ridning som overhovedet muligt. 

Vores typiske andre aktiviteter har så måtte stå lidt på standby. 

Vi håber meget at vi kommer op på fulde omdrejninger i 2022. 

Der har været afviklet meget få fysiske bestyrelsesmøder, men mail og telefoner har været på arbejde i 

stedet. 

Vi valgte igen at støtte DRF og Trolle kampagne Aktive sammen hver for sig og juniorudvalget lavet en rigtig 

god kampagne video. Så mange var aktive igen sammen, men forskellige steder. Tak til alle jer der deltog. 

DRFs repræsentantskabsmøde blev afviklet virtuelt i april, i forbindelse med mødet havde DRF lavet en 

række indslag om bæredygtighed, certificeringer,, ryttermærker, voksen ridning m.m. som blev vist inden 

det formelle møder. Alle disse videoer var optaget på Stutsborg, vi var glade for i samarbejde med Peter og 

Marie at kunne hus til. 

Senere blev der optaget en video med Karina og PIA M som hovedpersoner om at starte op med at ride 

som voksen.  Den er super god og er vist flere gange på bl.a Facebook. Så skal vi bare engang igen have 

startet lidt ridning op for vores voksne medlemmer. 

Sidst på året lagde vi hus til, da  DRF og Parasport Danmark underskrev en samarbejdsaftale om at få mere 

gang i hensyntagende og handicapridning i klubberne. Et område vi  har stor erfaring med. 

Frederiksborg Amtsavis lavede i den anledning et meget flot interview med Katrine Hansen der har redet 

ude hos os i mange år. DRF bragte det også på Facebook. 

Corona har igen forhindret os i at komme i gang med at få afviklet kurser i ryttermærke, det er vores 

intentioner, at komme igang i 2022.. 

 

D. 16.6 lykkedes det så at få afholdt generalforsamlingen og uddelt frivillighedsprisen til vores utrolige gode 

medarbejder som tak for deres ekstra ordinære indsats under corona, en stil de har holdt lige siden. Stor 

tak for det. 

 Vi fik også holdt 2 ugers ridelejre , med få ændringer af hensyn til coronasmitten, der var seriøs ridning, 

andre aktiviteter og masser af hygge. Som altid en dejlig tid på året med glade trygge børn og heste der 

nyder livet. 

 stævne blev det til, men i september afviklede vi vores klubmesterskab og fik kåret to klubmester i spring, 

to i dressur og en rideskolemester i både dressur og spring. 



Vi fik også afviklet opsadlingskurser, de er utrolig efterspurgte og juniorudvalget laver et kæmpe arbejde. 

Vi har som det fremgår af regnskabet søgt og få penge fra div. coronafonde og det har resulteret i at 

klubben nu er de lykkelige ejere af en hest, nemlig Claus, som hovedsagligt skal bruges til handicap ridning, 

vi har med stor glæde lånt ham ud til rideskolen, mod at de afholder udgifterne på ham. 

Vi fik 25.000 kr. i støtte til ham og som I kan se har vi i år et underskud på 25.000 kr, Claus kostede nemlig 

50.000, men det laver vi om på næste år, hvor vi håber på mange flere aktiviteter 

Jeg glæder mig hver gang jeg er på Stutsborg over at kunne se klubbens hest trives ligesom alle de andre 

heste og give ham et klap. 

 

Tak for godt samarbejde til vores sponsorer, alle de frivillige, personalet, Peter og Marie 

og bestyrelsen. 

 

Så er der lige uddeling af frivillighedsprisen og der må I møde op eller vente til  et senere skriv, for de skal 

ikke vide for tidligt, hvem der får prisen i år. Bestyrelsen ved det godt. 

 

Vi har på grund af smitte tallene udskudt generalforsamlingen til d. 6.4, der håber vi ses. 


