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ÅRSBERETNING 2019 
GENERALFORSAMLING TØRRING RIDEKLUB  

2 6.  F EBR UAR  2020  

2019 har været et særdeles krævende, udfordrende og på mange måder et hårdt år i Tørring 

Rideklub og i Tørring Skole. 

Der blev i starten af året varslet store besparelser på specialområdet i Randers Kommune. Det 

har givet en uro i den daglige arbejdsgang og lagt en skygge over 2019. Børn, forældre og 

personale har i den grad været berørt. I bedste fællesskabsånd har vi stået sammen. Prøvet at 

gøre noget ved det, vi kunne gøre noget ved – men også accepteret, at her var noget, som vi 

måtte være afventende på. 

Tørring Skole er et stort aktiv for stedet. Skolebørnenes daglige omgang med hestene og deres 

aktivitet i dagligdagen giver en særegen energi og dynamik. Det er noget helt særligt at være 

vidne til børn og unge, som udvikler livsduelighed, opbygger selvtillid og selvværd – og som 

finder troen på sig selv. Børn og unge, som lykkes socialt og fagligt 

I juni blev Rideklubbens kontrakt med Randers Kommune opsagt. Det er den aftale, som har 

givet skolebørnene et helt særligt skole- og SFO-tilbud, der knytter det faglige med det 

praktiske – og hvor hestene og ridningen som pædagogisk redskab er den helt særlige 

egenart. Hestene og ridningen – og selvfølgeligt også kulturen og den pædagogiske praksis – 

er den store forskel, når man sammenligner Tørring med andre tilbud. Vi kan noget særligt i 

Tørring. 

Skolen har i 2019 deltaget i et forskningsprojekt, der undersøgte vores professionelle 

læringsfællesskab – og resultaterne peger kun én vej: Tørring er forbilledlige i vores 

professionelle samarbejde, pædagogiske praksis og vores organisations kultur og værdier. 

Vores måde at arbejde på – måden vi ser og møder børnene, vores mødepraksis, kultur, 

værdier og vores analyserende og reflekterende tilgang til den pædagogiske praksis kan være 

banebrydende ikke bare på specialområdet – men også i almenskolen. 

Takket være Hanne Forsbergs refleksioner har vi fået nyt lys på udviklingsområder og 

områder i vores praksis, som er så værdifulde og vigtige at bygge videre på. Meget spændende 

at kunne reflektere dybt ind i hele vores organisation og praksis. 

Vi har fremragende resultater – over de seneste 3 år en inklusionsprocent på 34,14. Under 

halvdelen af vores børn kører med taxa – netop noget som politikere og embedsmænd har 

haft meget fokus på. Det har vi haft fokus på i flere år. 
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Vi får ting til at lykkes i Tørring. Her er et unikt mindset. 

Og det gælder ikke bare i skolen – det gennemsyre det, vi vil i Skolen, Rideklubben og 

Ridecenteret. 

Her er der plads til alle – og vi vil at alle skal vise respekt for stedets kultur og værdier, som er 

opbygget over de 30 år, stedet har eksisteret. Det er en bevægelse i det, vi gør, siger og vil. Vi 

vil holde fast i at kulturen overlever. Når forandringens vinde blæser, kan det være svært at 

fastholde den fælles kurs – men vi gør det, fordi vi ved, at vi skal holde fast. Vi laver de 

forandringer, som tidens tand byder os og forholder os dét med vores grundtanker, 

grundværdier og kultur. 

Som forskningen påpeger: Så tager det år, at skabe en bæredygtig organisation med 

konsolideret kultur og værdier – men det tager meget kort tid at nedbryde den.  

Opsigelsen af kontrakten lagde stort pres på organisationen – og lagde forhindringer i flowet 

og dynamikken mellem de 3 enheder, som er her i Tørring. Første dato for ophør af 

samarbejdet hed 30. september 2019. Så blev vi forlænget til 31. december – og yderligere til 

d. 30. juni 2020. 

Allerede i august trådte nye regler i kraft for SFO’en. Der blev indført forældrebetaling – og 

det betyder, at vi har meget få børn i SFO. Pt. 21 børn – tidligere havde vi alle børn i SFO. 

Vi havde flere SFO-ansatte, som sagde op – og også en enkelt i skolen. Det betød, at vi måtte 

sætte nyt lys og ihærdig indsats på forskellige opgaver, det skulle løses. For så længe vi ikke 

havde en ny aftale i hus, kunne vi ikke ansætte nye – det kan vi stadig ikke. Det har krævet 

meget energi og styrke. Og det har været meget hårdt.  

Og set med positive øjne har vi fået mange ting til at lykkes. Alle har gjort en flot indsats for at 

hjælpe hinanden og løfte de opgaver, der har været. 

I SFO’en har vi siden ultimo september kun været 3 voksne – hvor vi tidligere har været 9 

personer. Vi har jævnligt måttet trække på skolepersonalet, som har været gode til at hjælpe – 

og ift. ridningen, har vi fået hjælp af stalden og Heidi – som har været en særligt flot indsats! 

Charlotte har været en gennemgående, ihærdig, kreativ, engageret underviser for vores 

skolebørn. Charlotte evner at gøre minus dage til plus – og få børnene til at fordybe sig i deres 

ridning – i oplevelsen og glæden ved hesten – og deres evner ift. omgangen med hesten og 

ridningens disciplin. Kæmpe succes! 

Else Marie og jeg har det sidste år produceret flere 100 siders dokumentation, som vi har 

sendt til ALLE, der kunne gøre en forskel for os. 

Else Marie har lagt et enormt stort arbejde i at sikre skolen og SFO’en. Dette sted er jo 

hjertebarnet. Du har skabt et helt unikt sted, som rummer så mange forskellige mennesker. 

Dit menneskesyn – at alle er noget værd og kan noget, som er værdifuldt – er essensen af 

stedets ånd. Du har skabt et sted, der rummer mange forskellige personligheder, og som 

profiterer af forskelligheden og udnytter alle kompetencer til at gøre en forskel for 
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mennesker. 

2019 har været et særligt hårdt år for dig – men du har kæmpet hele vejen – og gået forrest i 

alle processer. Det vil jeg gerne på skolens og rideklubbens vegne sige tak for. 

Else Marie og jeg har stået sammen – og uanset tid og sted – tidligt og sent – aften og weekend 

– har ideer og tiltag boet i os begge. 

Vi har holdt fælles kurs – vi har grædt og grint. Udtænkt mulighed og nye strategier. 

Den energi, der præger vores fælles indsats, tillader jeg mig at kalde unik. 

Udfordringsåret 2019 har skabt en særlig robust og stærk energi, som vi begge oplever er 

unik. 

Vi har måttet nytænke meget – vi har taget nye opgaver på os. Og for at udnytte alle timer er 

jeg gået aktivt ind i Rideklubbens kontor og organisation. En god, spændende og vigtig 

opgave. Jeg gør altid mit bedste for at få tingene til at lykkes – og jeg ved, at jeg møder 

opgaverne med ordentlighed og respekt – og det er også i det lys, at jeg er gået ind i arbejdet 

som formand. 

2019 har været et år, hvor alle er blevet meget forstyrret og rystet i vores grundvold. Men vi 

har fået tingene til at lykkes. 

Takket være en flot og ihærdig indsats lige efter jul, er det lykkedes at sikre Tørring Skoles 

fremtid i Tørring. Vi fik stor hjælp af en forældregruppe, som sørgede for, at vores sag kom 

frem i medierne. Det satte lys på vores sag, så også politikerne fik øjnene op. 

Flere politikere har været på besøg i løbet af 2019 – første omgang inviterede vi selv i april 

2019 – derefter kom nogle på besøg i september 2019 og senest i januarmåned 2020. Men 

slutspurten lige efter jul har været afgørende for, at vores store stykke arbejde bar frugt. 

Else Marie blev inviteret til et dialogmøde i starten af februar med skoledirektør, formand for 

Skole- og uddannelsesudvalget og en chefkonsulent. Det var for os en sidste chance for at 

sikre skolens og SFO’ens fremtid i Tørring – heldigvis var dagsordenen til vores fordel. 

I øjeblikket stund venter vi på en ny kontrakt. Det giver ro og rum, at have udsyn til en tryg 

fremtid – selvom vi stadig er ved at børste støvet af vores kampdragter. Det har trods alt 

været på i over et år. Selvfølgelig har det slidt. 

Selvom Skolens modvind er det, der præger 2019 mest, når vi ser tilbage – så er der også sket 

mange gode ting. Der har været mange succeser. 

Og frem for alt har vi sammen med lærere, pædagoger, forældre og vores skønne børn bevaret 

evnen at holde sammen om og fortsat udvikle vores skole og SFO. Tusind tak alle jer for jeres 

store, værdifulde indsats og opbakning! 
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I juni blev vores beriderelev Pia færdig som træner. Hun klarede eksamen med bravur og kan 

derfor fortsætte som berider. Det har Pia valgt at gøre i Tørring. Det er vi meget glade for. Pia 

er en særdeles troværdig, stabil, loyal, varm og dygtig beriderelev. 

I august startede Christina som beriderelev. 1. november 2019 startede en ny beriderelev, 

Marianne. De er begge godt i gang med undervisningen. Det er altid spændende at følge nye 

medarbejdere i deres job. 

Charlotte blev indstillet som Årets Leder for sin indsats på voltigeringsholdene. Charlotte blev 

blandt de 3 kandidater, der deltog i sportsfesten. I 2019 gik prisen til fodbold. 

Voltigeringsholdene har præsteret flot i 2019: 

- Joey og Leon deltog i CVI i Belgien med flotte resultater, som gjorde, at de blev 

kvalificeret til Nordisk Mesterskab på Wilhelmsborg. Leon blev nordisk mester – og 

Joey fik en anden plads.  

- Voltigeringsteamet deltog med alle hold – og 4 ud af 5 individuelle – i træhestefinalen i 

Tivoli. Der var mange førstepladser. 

- Galopholdet blev landsmestre. 

- Og 18. juli deltog Josefine og Emil – og Amigo – i Ramasjang, hvor Josefine og Emil viste 

deres freestyle som Kaj og Andrea. 

Kalendermæssigt har vi haft følgende arrangementer: 

- Vi startede året ud med nytårsstævne 4.-5. januar. Torben fløjtede, da han byggede 

bane, så han var tilfreds. 

- 9.-10. februar var der springstævne. 

- 1. marts var der fastelavnsministævne med 42 starter 

- 1. november var der Halloweenstævne 

- Og 30. november var der træhestekonkurrence på Grønhøjskolen 

Derudover har der i løbet af året været DV hopper og hingste i Ridecenteret. 

Der bliver lagt et kæmpe arbejde i forberedelser inden – og i særdeleshed imens hingstene og 

hopperne er her. Især når der er hingste er der mange inde, og dermed er der også mange 

dommere, avlere, ejere på besøg undervejs. 

Til afslutningen i efterårsferien var det i hvert fald svært at følge med i køkkenet, fordi der var 

så mange, der viste interesse for det særlige job, som Torben gør som træningsleder i 

samarbejde med Dansk Varmblod. Det er et stort og særdeles vigtigt arbejde – og meget 

værdifuldt for Tørring Ridecenters renomme. For hingstene og deres ejere er det afgørende, 

at de klarer sig så optimalt som overhovedet muligt. 

Vi ønsker Torben held og lykke med de næste hingtse her i marts – vi ved, at det kræver et 
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helt særligt setup i stalde, personale, ekstra hjælp, timing, planlægning – som du igen og igen 

viser, at du formår at løfte og udvikle på. 

Torben og Martina har i 2019 påbegyndt en gennemlysning af organisationen i det hele taget. 

Når forandringens vinde blæser er man nødt til at se på status. Hvad er organisationens 

grundpræmisser og strategi? Der må laves nye systemer, besparelser og omfordeles på 

ansvarsområder – både på det overordnede og det lavpraktiske. Det er et stort, men også 

meget vigtigt arbejde. Det er godt i gang – og ift. samarbejdet med hele Rideklubbens arbejde 

og organisation har Charlotte og jeg naturligt været en del af. 

Charlotte er efter eget ønske gået ned i tid – fra marts 2020 25 timer om ugen. Charlottes 

primære fokus, store passion og interesse er undervisningen af skolebørnene, 

handicapridningen og voltigeringen. Selvfølgeligt skal Charlotte mødes på de ønsker efter 25 

års kæmpe, trofaste, ihærdige indsats. For den indsats er det svært at takke nok! Vi prøver 

alligevel. 

Vi er simpelthen glade og taknemmelige for, at vi fortsat har den aftale, da tiden er kommet til 

at dit firma og dit nye liv bestemt fortjener tid og rum til det, du også gerne vil. 

Helt lavpraktisk kan jeg nævne, at Rideklubben i år er blevet certificeret ved Dansk 

Rideforbund. Det har været et stort projekt, som har sat lys på organisationen. Der er nogle 

krav, som Rideklubben skal opfylde for at blive certificeret på forskellige områder, samtidigt 

med at de tiltag, der skal gøres skal give mening ift. stedet. Det har været en længere proces, 

hvor der er arbejdet i dybden med stedets mange facetter – både fagligt, lavpraktisk og 

visuelt. 

I 2019 har vi måttet sige farvel til to af vores gamle elevheste, Elsass og Sapa. 

Vi har fået to nye heste, Puff og Acheron. 

Vi har fået repareret ridebunden i den lille ridehal, fordi der i juni kom sindssyge mængder 

regn. Der måtte en kraftig slamsluger til at fjerne vand i begge ridehaller. Der blev fjernes 

næsten 80.000L vand. Det kostede en ny bund. 

Derudover har vi fået nyt hegn, fordi det gamle var pilråddent. Sikkerhedsmæssigt, må, skal og 

kan vi ikke gå på akkord.  

Vi har i forbindelse med certificering fået ny website, toerringrideklub.com – den er mere 

moderne og let tilgængelig – den kan tilgås på telefonen. 

I 2019 udsendte vi klubblad 1 gang sidste år. I klubbladet skrev vi en undskyldning, fordi vi 

ikke fik udgivet mere end ét. Vi har mødt forståelse for situationen. 

Sponsorerne har givet god respons – og også fra flere medlemmer har vi mødt anerkendelse 

og forståelse. 
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Vi vil gerne takke vores sponsorer for såvel sponsorater som naturalier, opbakning og godt 

samarbejde.  

Det gør en kæmpe forskel at blive mødt på den måde i et år, som 2019 har været. Der kan vi 

slet ikke takke nok! Man behøver mest forståelse, når det er sværest – og det er vi virkeligt 

blevet! 

Tak for hjælpen til alle de frivillige og medlemmer, der har hjulpet til diverse arrangementer 

og i undervisningen. Det er altid dejligt med en hjælpende hånd. 

Tak til Vagn for din trofaste hjælp med stort og småt. Du gør en særlig indsats i alle led og gøre 

meget ud af at vise stedets ånd. Du gør alting med stor omhu og ordentlighed. Der er ikke 

meget du ikke kan klare, når du bliver spurgt – og du giver din hjælp til alle, der har brug for 

den. Dig og Else Marie er en sammentømret enhed, som bliver ved med at bakke op om stedet. 

Tak for det. 

På Else Maries og egne vegne vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for jeres opbakning dette år. 

Det har betydet meget, at I har bakket op, været varme, nærværende, forstående og sammen 

med os rakt efter de bedste muligheder. 

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. 

På bestyrelsen vegne, 

Maiken Pedersen, 

Formand for Tørring Rideklub 

 


