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Flytning tl  Cristansminde Ridecenter og Fusion med Skanderborg Rideklub
Det har været et år, hvor der er sket meget med klubben HYOR. 

Efter generalforsamlingen i 202202, måte bestyrelsen ossige samarbeddet med Hylke Rideceenter, idet 
rideceenteret ikke ønskede at fortsæte samarbeddet med den nyvalgte bestyrelse i klubben. Klubben 
fraflytede derfor Hylke Rideceenter i sommerferien 202202, og fk tl huse så Christansminde Rideceenter
i Skanderborg.  

Efter flytningen tl Christansminde Rideceenter har bestyrelsen i samarbedde med bestyrelsen i 
Skanderborg Rideklub srimært arbeddet så at få fusioneret Hylke og Omegns Rideforening med 
Skanderborg Rideklub, hvor der i efteråret blev afoldt ekstraordinære generalforsamlinger i begge 
klubber, hvor fusionen blev godkendt at medlemmerne. 
HYOR er derfor i dag blevet tl SHOR, Skanderborg Hylke og Omegns Rideklub. 

Undervisning: 
Undervisningsaktviteterne har været udfordret i 202202, så grund af flytningen fra Hylke Rideceenter 
men også så grund af et år med nedlukninger af undervisningsaktviteter som følge af Covid 19. 

Holdundervisning:
Hold undervisningen med Hylke Rideceenter stossede i forbindelse med klubbens fraflytning fra 
stedet. 

På Christansminde Rideceenter er der holdundervisning for børn og unge, hvor vores medlemmer har 
kunnet deltage så lige fod med Skanderborg Rideklubs medlemmer. Der er fuld booket så holdene. 

Privat dressurundervisning:
I forbindelse med fraflytningen fra Hylke Rideceenter har vi desværre måte sige farvel tl srivat 
dressurundervisning hos Anne-Dorte Albertsen om torsdagen. Anne-Dorthe har været god for os - 
hun har stabilt og meningsfuldt været sammen med HYOR gennem utrolig mange år og hdulset rigtg 
mange rytere videre med deres ridning og deres heste og sonyer. 

Fredags dresser undervisningen ved Jimmi T. Sørensen med tlmelding så sms listen har vi forsat, hvor
vores tdligere formand iimse er tovholder. Denne undervisning er også flytet tl Christansminde 
Rideceenter. 

Privat springundervisning:
Ssring undervisningen ved Jimmi T. Sørensen fortsate vi så Nissumgård, efter vi flytede fra Hylke 
Rideceenter. Ea har ydet et stort stykke arbedde med at slanlægge holdene, der har været fuldt booket.
Ssringundervisningen er nu flytet tl Christansminde Rideceenter. 

2



Stævner og an  dre aktviteter:  

Det har været et år der har været sræget af Covid-19, hvorfor stævneaktviteten har været minimal, 
og vi desværre har været nødsaget tl at aflyse mange af vores slanlagte stævner i 202202.  

Vi har dog haft mulighed for at afolde et enkelt ssringstævne så Christansminde Rideceenter. 

V har et rigtg dygtgt og arbeddsomt stævneudvalg, som organiserer alt omkring stævnerne – 
dommere, teknisk delegerede, tlmeldinger, startder, ssonsorer, informatoner tl de frivillige 
hdælsere, koordinering med distriktet .. og meget, meget mere. Vi er meget glade for at vores 
stævneudvalg har valgt at flyte med så Christansminde Rideceenter, så vi har mulighed for at afolder
stævner igen, når der åbnes os for det. 

Lidt i overskrifer om bestyrelsens arbejde:
Hvad ser vi for 2021?
1. Vi mener, at situatonen er sådan lige nu, at vi skal sæte særligt ind så at fnde de frivillige 

kræfter, der vil hdælse klubben videre. Vi skal have disse kræfter organiseret i vores udvalg. Vi 
ønsker gennem udvalgene også at sikre bredden og mangfoldigheden i klubben.

20. Vi skal have landet en endelig samarbeddsaftale med Christansminde Rideceenter. 

3. Vi skal reklamere for at få flere folk tl at melde sig tl et aktvt klubliv så Christande Rideceenter, så
klubben igen bliver hurtgst muligt som frivillige så medhdælserlisten tl afvikling af de mange 
stemningsfulde aktviteter og stævner, vi skal have.

4. Vi vil fortsat holde ridefagligheden hødt og satse så underviserkomsetenceer så flere og forskellige 
niveauer, samt osslå enkeltstående kurser og arrangementer med ridefaglige elementer.

Afslutning:
Bestyrelsen siger hermed tak tl klubbens medlemmer og venner. Alle har været sede og hdælssomme 
– og selv om det faktsk har været et år med nogle store og uforudsete forhindringer – så har vi 
ssrunget dem sammen og i fællesskab.

Marts 2021
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På bestyrelsens vegne, 
Elin Pedersen 
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