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Sidste år sluttede jeg årsberetningen med følgende ord: 

”Lad os gå med lettede skuldre ind i et nyt år, med nyt mod og ny energi – og med en vished 

om, at vi ikke er verdens mestre – men sammen er vi gode! Det har vi vist i 2019.” 

Når jeg kigger tilbage på, hvad der er sket i 2020, så er den altoverskyggende overskrift: 

”Covid-19”. Og det er nok sådan, vi alle har det. På trods af, at vi faktisk havde to helt 

almindelige måneder i starten af 2020. Det er bare så nemt at glemme i det virvar, der kom 

efterfølgende. 

 

Corona har fyldt så meget i hverdagen og i vores Rideklub, at det er svært at se udover og 

finde de ting, som også har været med til at definere 2020 – efter Corona ramte Danmark.  For 

der har alligevel været en del små lyspunkter på trods. 

Corona har haft – og har stadig – en så enormt stor magt over, hvordan vores hverdag og 

vores samfund – og ikke mindst vores foreningsliv ser ud. 

Det er med at holde tungen lige i munden, når man skal navigere imellem de mange 

restriktioner og tiltag, der skal overholdes. Men vi gør vores bedste for at bevare optimisme 

og samfundssind. 

Corona betød, at Tørring Rideklub – ligesom resten af Danmark – måtte stoppe al aktivitet og 

lukke helt ned. Derfor virker det umiddelbart ikke som om, at vi har ret meget at berette fra 

2020 – fordi vi halvdelen af året har været fuldstændig nedlukket i Rideklubben. Og de øvrige 

måneder hele tiden har haft Corona i baghovedet. 

Vi gik ellers ind i 2020 med vores årlige Nytårs springstævne – og ikke mindst lettede skuldre, 

fordi vi i februar havde sikret SFO’ens kontrakt, som i 2019 blev opsagt. Men det var lidt som 

om, at der var noget, der forsøgte at presse skuldrende ned igen.  

For SFO’en og skolen betød nedlukningen, at der i nogle uger kun var nødpasning. Vi havde 

ganske få børn – og kun nogle få dage om ugen. Men heldigvis for den del af Rideklubben, så 

måtte skole og SFO efter en lille månedstid åbne med nedsat skoledag – og dermed også færre 



børn i SFO – kun lidt over halvdelen af vores sædvanlige børnetal var i SFO, resten blev hentet 

hjem lige efter skole. 

Men selvom skole og SFO åbnede op, så måtte vores Rideaktiviteter og klubaktiviteter vente. 

Det var til stor ærgrelse for alle – og noget vores skolebørn dagligt mindede os om, var et 

enormt tab. 

Mange forældre og ryttere kontaktede os løbende for at spørge til udsigterne. Nogle kom også 

på besøg for at kigge til elev-ponyerne på folden. 

Rideklubben endte med i første omgang at holde lukket fra midten af marts og frem til 

skoleårets start i august 2020.  

Vi havde i den periode nogle helt fantastiske, søde piger og deres forældre til at tage sig af 

vores elev-ponyer – som selvfølgelig ikke måtte overlades til sig selv i så lang en periode. 

Ponyerne blev passet godt og sørget for, så de var klar til genåbning i august.  

Og da vi igen blev lukket ned lige inden jul, var en stor del af vores gode hjælpere klar til at 

genoptage sommerens succes. 

Under hele coronaforløbet har vores elevponyer været nusset om og sørget for. Det har været 

en stor hjælp! 

Som det ser ud nu, kan vi glæde os over, at vores skolehold og vores børn- og ungehold fra i 

sidste uge kunne have rideundervisning, som de kender den. Vores voksenhold må vente med 

at komme indendørs, og i stedet nyde deres undervisning under åben himmel lidt endnu. Men 

det har helt sikkert også sin charme. 

Det er trods alt en af de positive ting, corona har kastet lys over – selvom vi i Tørring altid har 

vidst det: Naturen er balsam for sjælen. Og så er det jo bare en bonus, at vi har en dejlig 

ridesti, som lige nu viser forårets komme – flot natur og fjord tæt på – og udendørs ridebaner.  

Selvom rideklubben i lange perioder har været uden aktivitet, har vi ikke siddet på vores 

hænder og fødder og ventet på at pandemien skal gå over. 

Vi har udnyttet tiden til at kigge på fremtiden. 

Rideklubben har de seneste år overlevet på, at vi har en SFO og skolebørn, der går til ridning. 

Men vores klubaktivitet i sig selv har haltet bagefter. 

Da vores kontrakt på SFO og skoleridning i 2019 blev opsagt, var det et wake-up-call til 

ledelse, bestyrelse og ansatte om, at det var på tide at få arbejdstøjet på. Vi gik i gang med at 



se på tiltag og indsatser, som kan være med til at skabe vækst i Rideklubben, så den kan hvile i 

sig selv, hvis vi skulle være så uheldige, at vores kontrakt på SFO og skoleridning ophører. 

Heldigvis er vi sikret på nuværende tidspunkt med en bindende kontrakt, som blev endeligt 

underskrevet af alle parter i sommeren 2020. Det var et lyspunkt i en ellers Coronapræget 

sommer. 

Det har givet en god ro, energi og mod til arbejde på og udvikle idéer til Rideklubben. 

Vi lavede i den daglige ledelsesgruppe på stedet – Tørring Ridecenter, Tørring Rideklub og 

SFO – en række arbejdsmøder, hvor Torben, Else Marie og jeg deltog. Vi har i høj grad haft 

fokus på den økonomiske del af Rideklubben – mulige besparelser, indsatsområder, 

samarbejdsområder. 

Fx udsatte SFO’en at ansætte en ny pædagog til efter sommerferien, så vi klarede os så længe 

som muligt uden ekstra lønomkostninger. Vi har sat fokus på holdoptimering, omkostninger 

omkring hestene, der kunne gøres billigere – uden at blive forringet, mm. 

Vi har holdt møder med vores undervisere, hvor vi brainstormede idéer og tiltag til at sætte 

liv i Rideklubben. Både ting, der kunne sættes i værk med det samme: fx instagram, som vores 

beriderelever satte i gang, imens vi var lukket ned i sommers. 

Og ting, som er sat i værk løbende. En stor del af de planer, der blev lavet er påbegyndt – men 

der er også stadig nogle, der ligger og venter på, at Covid-19-restriktionerne tillader deres 

udførelse. Fx afholdelse af større stævner og arrangementer, som med undtagelse af et enkelt 

i oktober 2020 – og selvfølgelig nytårsstævnet i starten af 2020 – har været mere eller mindre 

umuligt at gennemføre. 

Vores beriderelever har gjort en særdeles flot indsats for at få gang i Rideklubben. 

De har lavet et flot part-koncept, som har betydet, at vi er gået fra ikke at have nogen parter til 

at have seks partryttere. Konceptet indebærer ikke blot ridning, men skal også gerne give 

vores partryttere mulighed for at have et særligt fællesskab omkring ponyerne. 

Indtil videre må vi vurdere, at det går fremragende! 

Derudover nåede vi at afholde to ministævner: Et i starten af oktober og et i starten af 

december – lige inden vi blev lukket ned igen. Det var to virkeligt gode og hyggelige stævner! 



Til oktoberstævnet kunne vi sidde i Rytterstuen og hygge os med aftensmad, mens alle 

børnene fik lov at vælge deres egne rosetter fra TØRKs rosette-kasse. Der var en helt særlig 

stemning, som gav en god fornemmelse af opbakning og foreningsfællesskab. Som jo er noget 

af dét, som corona virkeligt har vist, er uvurderligt! 

Julestævnet var lidt mere præget af corona-restriktioner, men det var stadig virkeligt 

hyggeligt og vellykket! Beridereleverne havde arrangeret stævnet som et 

Rideskolemesterskab, hvor der var sørget for sponsorpræmier fra Randers Rideudstyr og 

Land & Fritid, samt flotte rosetter fra Charmor. 

Rytterne havde pyntet hestene flot julet – og Julemanden var inviteret til at være dommer. Det 

gav en anelse koncentrationsbesvær hos de yngste       

Men… det var vellykket og godt arbejde af beridereleverne! En kæmpe tak for det! I har 

virkeligt gjort en særlig indsats for at sætte en masse gode ting i gang, som har givet flotte 

resultater! 

Vi har fået masser af god og varmende respons fra ryttere og forældre på baggrund af jeres 

idéer og jeres udførelse af de idéer. 

Glade ryttere giver ikke kun vækst økonomisk – det giver vækst for det sociale fællesskab; det 

giver individuel vækst; det giver arbejdsforhold, der gør glad og giver mening! Og det vinder 

vi på som forening! 

Alle tanker, tiltag, indsatser og idéer har bestyrelsen været en del af. Vi har afholdt møder, 

hvor alt er blevet vendt. Både bekymringer, udfordringer, håb og succeser. Der har været god 

kommunikation og flot respons på alt, der er gjort i det daglige. 

Tak til Bestyrelsen for jeres ualmindelige opbakning, tiltro og indsats! 

Tak til Else Marie og Torben for at være med til at sætte i gang, skubbe på og bakke op 

omkring de tiltag, der er fundet på og sat i værk. De daglige indsatser er dem, der skal drive 

stedet videre og sikre, at den gode bølge fortsætter! Det er dejligt, at der er en ledelse, der står 

bagved og bakker op om de ansatte, når de skal føre deres idéer ud i livet! Og stedet her 

fungerer bare bedst i symbiose mellem Ridecenter og Rideklub. Så det er dejligt med 

opbakning begge steder. 



Og når jeg har nævnt ovenstående, så kan jeg ikke undlade lige at nævne Vagn. For selvom du 

ikke står forrest eller råber højest, så må vi erkende igen og igen, at der bare er mange 

dagligdags- og arrangementsmæssige ting, som ikke kan gennemføres uden din altid 

hjælpende hånd! 

Du ordner de små ting, så vi andre kan sætte gang i de store! Tak for det! 

 

Selvom der har været nogle flotte indsatser for at sætte gang i økonomien, så har der 

selvfølgelig været benspænd i forbindelse med de to nedlukningsrunder. Her har vi været 

gode til at søge de forskellige kompensationspakker, der er tilbudt til foreninger. Vi har bl.a. 

fået løntilskud i de måneder, hvor vores ansatte har været hjemsendt. 

Og vi har været heldige at få DIFs coronahjælpepulje til at dække vores tabte indkomst på 

store stævner. 

Og senest har vi søgt om kompensation ift. faste udgifter i de måneder, hvor der har været 

nedlukket i vinterperioden. 

Hvis alt går til held, så betyder tilskuddene og indkomsten fra de gode indsatser, der er lavet 

af ansatte, ledelse og bestyrelse, at vi kommer levende igennem coronakrisen. I hvert fald er 

det gået over alt forventning indtil videre. 

Så lige nu, kan vi sidde med en god følelse af, at vi nok skal klare den, fordi vi igen i 2020 har 

vist, at når vi bare står sammen, så kan vi meget. 

Vi er ikke verdensmestre – men sammen er vi go’e. 

På bestyrelsen vegne, 

Maiken Pedersen, 

Formand for Tørring Rideklubs Bestyrelse 

 

 

 

 


