
 Beretning for 2020 og 2021 
 

 For første gang i klubbens historie, har vi jo let og elegant sprunget over en generalforsamling, og 

det uden den store påvirkning for klubbens aktiviteter i snart 2 år. 

Men når det så er sagt, så har det ikke været helt uden udfordringer, med hensyn til 

planlægningen af arrangementer, det har ofte været en svær opgave for alle, især i 2020. 

Men vanen tro, så syntes lige jeg skal nævne nogle af de aktiviteter der trods alt blev gennemført. 

Som vi alle husker overtog Corona Danmark og hele verden i 2020 (og den har desværre endnu 

ikke sluppet sit tag) den lukkede nærmest alt ned, hvilket betyd at flere arrangementer måtte 

aflyses. 

 Men heldigvis blev der lidt aktiviteter i Nökkvi-regi.  

Vi startede året 2020 ud med et foredrag om hestenavne med Lise Hvarregård, der var også 

kursuser med Jón Stenild, dem blev der afholdt 6 af, i løbet af året. Der har desuden været 

sadelprøvning og et kursus under teamet, filt en hest.  

Kristi himmelfartsridtet måtte desværre aflyses i 2020 på grund af corona. Bestyrelsen havde ellers 

planlagt noget nyt i forhold til det traditionsrige ridt, det skulle have været afholdt i Kompedal 

Plantage. 

Hen over sommeren var der en tur til den nye TREC-bane på Djursland. 

Vi afholdte desuden den årlige ringridning, det foregik på Havredal-banen for første gang. 

 Der blev afholdt et stort sommerstævne på ovalbanen.  

Der har været nogle enkelte rideture i kalenderen, men I har jo været gode til at tage på ture 

sammen er min erfaring, og dermed stadig holde gang i fællesskabet, selvom meget var lukket 

ned.  

Sidste efteråret blev der afholdt et AL 4 træningsstævne, som foregik i Kompedal Plantage. 

Hubertusjagten blev også afholdt Kompedal. 

 Op til AL 4 træningsstævnet og Hubertus blev der arrangeret ”terræntræning” i både Kompedal 

og Finderup Øvelsesterræn. 

Det mærkelige år 2020 blev afsluttet med den årlige juletur i Dollerup, som også blev præget af 

corona-restriktionerne. 

Her i 2021 startede ”Nökkvi-året” først rigtigt i april. Indtil da havde Danmark været lukket meget 

ned for aktiviteter, på grund af forsamlings forbuddet. 



Året startede med et af de altid populære Jón Stenild-kurser, som der har været flere af i løbet af 

året. 

I maj var der en forårstur i Hald-ege området, samt Kristi Himmelfartsridt, som blev afholdt i nogle 

nye rammer. I år blev den afviklet i Stendal Plantage, og traditionen tro afsluttet med 

fællesspisning og hygge. 

I juni var der en Grundlovstur i Dollerup, et stort sommerstævne på ovalbanen, samt et Paskursus.   

Ringridning på Havredal-banen, som dog kun blev til en ridetur med efterfølgende gril og fælles 

hygge. 

Kællingeturen blev også afholdt vanen tro. 

I august igen et stort sensommerstævne. 

 I september skulle klubhuset males, og rigtig mange frivillige mødte op, og gav vores dejlige 

klubhus en omgang maling. Så den nu står flot og rødt igen. 

 I oktober blev det muligt at tilmelde sig kvadrilleridning. 

I november var der en Hubertus ridetur, som foregik ude på den jyske hede, samt et kursus i at 

forkæle din hest med lidt wellness.  

Ride undervisning har der selvfølgelig også været flere gange om ugen i løbet af årene, det er på 

alle måder et fantastisk samlingspunkt for både ryttere og tilskuer.   

Så vi må erkende, at arrangementer har der været mange af, selvom de sidste par år har været en 

udfordring på mange måder. 

Men Ingenting kommer af sig selv, det ved vi alle, og hvor bliver man glad når man ser tilbage på 

årene der er gået i klubben, der har stort set været noget for alle, så stor tak til jer, der kommer 

med ideer til arrangementer og især til dem som afholder dem, uden jer var der jo ikke de udbud 

af forskellige aktiviteter. 

Nogle bidrager lidt i det stille uden at vi så hører meget til dem, her tænker jeg på en lille gruppe 

som prøver at søge penge til at renoverer vores ovalbanen, det er tålmodighedsarbejde må vi 

erkende, og vi håber at det måske lykkes, at få lidt penge ind den vej til projektet, som har været 

på ønskelisten de sidste par år. 

En anden udfordring er også blevet adgangen til naturen, som vi har været så vant til at færdes frit 

i, her bliver der også brugt rigtig meget energi på at bevare adgangen og imødekomme de 

begrænsninger, vi alle hører om i medierne. Hvordan og om vi bliver ramt her i vores område, er 

stadig uvis. Men der er gjort alt for at imødekomme problemerne, så vi må håbe det bedste. 

 

Bestyrelsesarbejdet har også fungeret godt, det skylder jeg personligt også en stor tak for, men 

som på et fodbold- eller håndboldhold, skal der sommetider en eller flere udskifter ind, når nogle 

vil holde en pause, eller er blevet optaget af andre gøremål. 



men taget i betragtning af at vi altid er i omegnen af ca 180 aktive medlemmer, burde det jo heller 

ikke været et problem at finde eller vælge nye, så der altid er friske kræfter i bestyrelsen. 

Alt i alt ser jeg klubben som et fantastisk samlingspunkt om en fælles interesse, hvor der er noget 

for alle, så jeg ser mod mange nye spænde aktiviteter i klubben. 

Der var så hermed ordene fra en tilfreds formand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


