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ISR - Generalforsamling den 24. november 2020 
Formandens beretning 

 
 
Siden vores sidste generalforsamling i november 2019 er der sket lidt i dagens Danmark.  
I marts måned, blev Danmark såvel som så mange andre lande alvorlig ramt af 
Coronavirussen. Meget blev lukket ned, og det satte for vores vedkommende en stopper 
for forårets stævner og arrangementer.  
 
I slutningen af 2019 og i starten af 2020 var der godt gang i aktiviteter i klubben. Der blev 
afholdt hele tre PTVinter stævner, et springstævne og et dressurstævne, samt indendørs 
terræntræning med Mia Hastrup (som kommer igen i år, den 13. december, så husk at 
meld jer til J).  
 
Foråret blev præget af at vi ikke kunne afholde stævner, og grundet regeringens og 
kommunens restriktioner måtte vi holde ridehuset lukket over en længere periode. Derfor 
stod den udelukkende på udendørs træning, og heldigvis var vejret med os.  
 
I juni blev der åbnet lidt op igen, og stævner var igen tilbage på programmet. Vi var hurtige 
og fik arrangeret et par sløjfestævner kort efter genåbningen.  
 
I starten af året havde vi i bestyrelsen talt om hvorvidt vi igen i år skulle afvikle et 
militarystævne. Det er et kæmpe arbejde, og kræver lidt mere end bare et par hjælpere. 
Samtidig er det også en god indtjening til klubben, og giver lidt mere omtale, fordi rytterne 
kommer lidt længere væk end bare fra vestegnen.   
Da Danmark blev ramt af pandemien, tænkte vi det nok bare var et tegn på at vi skulle 
springe over i år. Men da der igen blev åbnet op for afvikling af stævner, satte vi alle 
kræfter ind og fik afholdt endnu et godt og velafviklet stævne i slutningen af juli.  
Stævnet blev lidt anerledes, da vi i år ikke havde adgang til de samme arealer som vi har 
haft de andre år. Vi måtte tænke ud af boksen, og med ok fra Kommunen, inddragede vi 
ridestien fra Brentevej og op til terrænbanen. Selvom jeg aldrig vil turde ride den bane, så 
var jeg misundelig, for det så bare så fedt ud J  
En kæmpe tak til de medlemmer der hjalp til op til.   
 
Kort efter i august og igen i september afholdte vi TREC-stævne, som også kræver meget 
arbejde. Kæmpe cadeau til Maria, hun er virkelig en ildsjæl når det gælder TREC.   
 
Henover sommeren har vi haft afholdt to Store Hestedags Cup kvalifikationer. Det er en 
god indtjening til klubben, og forholdsvis nemt at afholde når først terrænbanen står der.  
 
Grundet nedlukningen af stævnerne i foråret, fik vi ikke afviklet vores klubmesterskaber i 
spring og dressur, så dem besluttede vi os at holde ved et hyggeligt internt stævne i 
slutningen af september med fællesspisning efterfølgende, det kunne godt være en ny 
tradition J  
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Klubmester i Dressur for U16 blev Nikoline og Arkansas. 
Klubmester i Dressur for senior blev Heidi og Dynamo. 
Klubmester i Springning for U16 blev Malou og Lentekriebel. 
Klubmester i Springning for senior blev Gitte og Leo. 
Klubmester i Military blev Catrine og Lurito. 
Klubmester i TREC blev Julie og Pony.  
Stort tillykke til jer alle.  
 
I oktober havde Sanne arrangeret Halloween O-ridt. Et sjovt og godt arrangement. 
Undervejs på ruten skulle der besvares spørgsmål og tilbage i klubben udføres opgaver. 
Dejligt med lidt andet end bare de normale stævner J  
 
Til slut i starten af november fik Maria igen afviklet endnu en PTVinter Cup.  
Efter nyheden om at TREC pr. 1. januar ikke længere er en disciplin under DRF, må man 
sige at der blev støttet op, og hele 65 deltagere stillede til start.   
Der er heldigvis mange andre ildsjæle i TREC-verdenen, så jeg er sikker på at vi igen til 
næste år får afviklet TREC J 
 
Nu må vi se hvad resten af år 2020 byder på. Tror vi alle er godt trætte af hvordan 
hverdagen er blevet pga. Coronavirussen, men det kan da vel nærmest kun gå fremad nu 
J 
 
Klubben kunne i sommers fejre 30 års jubilæum. Grundet corona, var der ikke mulighed 
for at fejre det, men så vidt jeg kan forstå på festudvalget, så arbejdes der på at finde en 
dato i det nye år. Hvornår det bliver afhænger helt af hvad der sker fra regeringen side 
omkring forsamlingsforbuddet.   
 
Vi i bestyrelsen arbejder på at vi i løbet af foråret 2021 kan få skiftet vores bund i 
ridehuset.  
Bunden har i en længere periode lignet jeg ved ikke hvad. I september fik vi den rettet til 
og det hjalp lidt på det. Den er stadig ikke optimal, og vi vil gerne kunne tilbyde 
medlemmerne noget bedre.  
For at det hele bliver godt, er vi nødt til at få skiftet vores vandingsanlæg. Det vi har nu 
ødelægger bunden, fordi det ikke vander jævnt. Et ordentligt vandingsanlæg er ligesom en 
ny bund en stor investering. Efter hensættelser de sidste mange år, samt tilskud fra Ishøj 
Kommune, er vi ved at være der hvor det begynder at ligne noget, men vi mangler lidt, og 
derfor prøver vi at søge diverse puljer og fonde, så det forhåbentlig lykkes.   
 
Banen har fået nyt hegn, så lækkert, og nu vender brædderne også rigtigt J Vi håber på 
at drænet på banen bliver lavet til foråret, så vi slipper for at have en sø i den ene ende.  
 
Vinteren står for døren og ridehuset bliver nu brugt mere og mere. Jeg vil gerne minde jer 
alle om at holde en ordentlig tone i ridehuset og følge vores ordensreglement.  
 
Til trods for at stævnerne blev aflyst i foråret, synes jeg alligevel vi har fået afholdt en 
masse i 2020, så helt galt har det ikke været. Mange af vores medlemmer har også været 
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udenbys og repræsentere ISR på bedste vis. Tillykke til alle der hevet rosetter og præmier 
med hjem.  
 
Flotte resultater:  
Sølv til Maria og Pony – DM TREC 
1. plads til Amalie og Molly ved Vestegnsmesterskaberne i springning 
1. plads til Malou og Lentekriebel ved det kombinerede Distriktsmesterskab 
3. plads til Malou og Lentekriebel ved Distriktsmesterskab i springning 
4. plads til Malou og Lentekriebel ved B-finalen til DM i dressur 
 
Tak for et godt år, jeg ser frem til at tage endnu et på posten som formand i ISR.  
 
23.11.2020. Cecilie Pedersen, Formand Ishøj Sportsrideklub. 
 


