
Formandens beretning for Villingur 2021 

Denne beretning kommer til at hedde året der gik med Corona 

Og faktisk burde beretningen hedde de to år der gik med corona, fordi vi sidste år 

ikke fik holdt nogen fysisk generalforsamling. Det er som om de 2 corona-år er løbet 

sammen for formanden, og måske også for jer medlemmer, men så er det godt at 

have Villingurs hjemmeside, der fortæller hvordan året gik med mange fine fotos til 

at sætte erindringen i fokus. 

 Men denne beretning skal selvfølgelig kun handle om hvordan det gik med 

aktiviteter i året 2021. 

Når jeg gør status over hvad der lykkedes i 2021, så var der trods flere corona 

retningslinjer, rigtig meget af det, som er klubbens traditioner, der blev gennemført. 

Nogle aktiviteter fik en anden form, for eksempel valgte vi ikke at sidde tæt og spise 

pinsemorgenmad på Kirsebærlunden. Det var lidt ærgerligt, men vi fik i stedet for en 

skøn tur til Hvidtjørnesletten i Dyrehaven, med Torben som turleder og hvidtjørnen 

var lige sprunget ud. Det var så smukt. 

Villingurs 37. års fødselsdag måtte vi springe over i 2021, men mest fordi vi ikke 

havde ressourcer til at arrangere den i august måned, som jo er tæt på 

sommerferien. 

Jeg fik lige lyst til at være noget tilbageskuende over, hvordan det egentligt er med 

den fødselsdag, som bestyrelsen er kørt træt i.  Vi har holdt den på Femsølyng flere 

gange,  på Birkehavevej, på Attemosegård på Åsebakkegård, ved Brygger Jacobsens 

eg og hos Jeppe i Manderup. 

Første gang jeg i 1997 stod for at holde klubbens fødselsdag, var vi 5 optimistiske 

ryttere, og én hest - som var min hest Bjarki, der deltog på Femsølyngs gamle 

shelterplads, hvor vi grillede, og havde en super hyggelig dag med masser af 

sommersolskin.  Dengang var klubben meget lille. 

Fødselsdagen vil også i år 2022 blive lagt i dvale, for til gengæld at blive fejret år 

2024, som bliver den runde fødselsdag – nemlig 40 år. Det må fejres. 

Villingur har også haft sin årlige tur til Ninas Naturcafé, og orienteringsridtet i 

Rudeskov, begge arrangementer med mange deltagere. Både med og uden hest. 



I år var vi så heldige igen at kunne holde o- ridtet på Naturskolen, med Anne og Leif, 

som havde det sjovt med at finde på nyt tema til posterne - igen, igen. I år var 

temaet Rudeskovs bakker og bjerge. 

Vi red også til Dyrehaven med Torben som turleder, og der så vi Hubertus jagtens 

flotte røde ryttere. 2021 blev ikke et aflysnings-år for jagten, det nød vi godt af. Der 

ligger 89 flotte fotos på Villingurs hjemmeside, som Jean har taget af hele Villingurs 

tur til Dyrehaven. 

Villingurs tirsdagsture med kaffe og kage har i år 2021 ikke været ramt af så mange 

corona restriktioner, som vi måtte agere i - i det forrige år 2020. 

Tirsdagsrytterene har været afsted på mange mange ture i Rudeskov, men 

indimellem også på alternative ture til andre steder. 

Gruppen er nu på 31 medlemmer, hvoraf ca. 16 er aktive ryttere, nogle deltager 

oftere end andre.  

Set i tal og deltagelse kan man sige at tirsdagsturene er Villingurs grundstamme af 

ryttere, som også rider når vejret ikke lige er det bedste, og så har tirsdagsturene 

også den funktion, at de binder flere af opstaldningsstederne sammen. Lige nu er 

det Stald Ravnsnæsvej, Birkehavevej, Rudehus og Furesødal. 

På samme måde er bestyrelsen også sammensat af ryttere, der har deres heste på 

forskellige steder. Det giver en god dynamik i klubben.  

På Villingurs hjemmeside ligger der fotos fra en del af tirsdagsturene, men også fra 

alle de andre arrangementer, vi har haft, og dem skal vi senere på 

generalforsamlingen høre medlemmer af bestyrelsen fortælle om.  

Året med Villingur blev et godt år, med mange dejlige minder, men også et år, hvor 

det ikke lod sig gøre at holde foredragsaftener indedøre, og sidde tæt sammen. Det 

vil vi prøve at råde bod på i dette nye år, hvor vi forhåbentligt er kommet et andet 

sted hen med den smitte, der har spændt ben for nogle af Villingurs arrangementer.  

Tak til alle jer ryttere, som deltog med godt humør på Villingurs arrangementer, og 

formanden siger også tak til bestyrelsen for rigtig godt samarbejde og hyggeligt 

samvær. Også stort tak fra os allesammen til Torsten som er manden bag den 

perfekte hjemmeside og 2x Facebook grupper. 

På Villingurs vegne - formand Anne Richardt. 


