
 
  

Årsberetning FKR 2007/2008 
 
 
 

 
FKR fik en ny bestyrelse på den ekstraordinære generalforsamling d 29. marts 2007.  

BST konstituerede sig samme aften. BST konstituerede sig således: 

Formand: Troels Wenzel 

Næstformand: Amanda Justesen 

Kasserer: Malene Shack Hansen 

Sekretær: Lisbeth Hansen 

Bestyrelsesmedlem: Sif Olsen 

Suppleanter: Kathrine Ekelund og Flemming Sørensen 

 

Kort om gennemførte aktiviteter gennem året: 

April 

Første BST-møde blev afholdt d. 6. april hvorunder de overordnede retningslinier for bestyrelsens 
arbejde blev fastlagt. Disse er: 

• Åbenhed om alle forhold, herunder åbne referater 

• Opgradering af hjemmeside 

• 4- 5 udvalgsmøder pr. år 

• Udarbejdelse af en vision og strategi for klubben der skal understøtte klubbens virke og videre 
udvikling 

Overskriften i visionspapiret er det "sociale med ridesporten i centrum" samt konsolidering af klub 
ånden, fordi vi mener det er et vigtigt fundament for at kunne drive og udvikle en klub for både 
bredden og toppen. 

Vi har henover året holdt 7 bestyrelsesmøder, hvor alle referater ligger på hjemmesiden. 

Distriktstævne i spring bliver desværre aflyst grundet manglende ressourcer, hvilket også kan ses i 
vores regnskab = manglende indtjening. 

Der forhandles ny 1-årig lejekontrakt for Kastaniegården med Lisbeth og Jørgen-Henrik Larsen. 

 



 
Maj 

Vore faciliteter besigtiges og BST beslutter at gennemføre en arbejdsdag for at ruste vort materiel 
op.   

Der gennemføres en meget våd, men succesfuld Pinsetur med god tilslutning af kørefolk og ryttere. 
Vi afslutter turen med morgenhygge- og brød i rytterstuen. 

Juni 

Der afholdes arbejdsdag hvor der ryddes grundigt op i materiel og inventar.  

Springmateriellet vaskes og små reparationer gennemføres.  

Der ryddes op i depotrummet der samtidig får en gang velfortjent maling.  

Efter en herlig dag med god tilslutning, slutter vi aftenen af med en hyggelig sommerfest med mad i 
rigelige mængder fra den lokale leverandør. 

Juli 

Faxe Ridecenter afholder ridelejr på Kastaniegården.  

Stor succes, der med held har sammenført flere af ride pigerne på et godt og venskabeligt plan.  

August 

Kørefolkene holdt traditionen tro stævne i keglekørsel – som del af den sjællandske TopCup 
turnering; 30 kuske deltog.  

September 

Der afholdes klubmesterskaber i dressur og spring. Klubmestrene blev: 

Dressur hest - Karina Høvring 

Dressur hest - Tina Jeppesen 

Dressur pony - Anna Andersen 

Spring hest - Simone Winther Petersen 

Spring pony - Julie Larsen 

Klubmesterskabet blev gennemført af de nye udvalg med stor succes! 

Oktober 

Distriktsstævne i dressur. 

Distriktsstævne i spring hvor vi tog holdmesterskabet hjem med følgende ekvipager: 

Janni Andersen og Loke 



Simone Winther Petersen og Step Dance 

Rikke Isaksen og X-Flow Delusion 

Gitte Winther Petersen og Felix 

Begge stævner gennemføres igen med succes og god tilslutning. 

 

Løvfaldsturen gennemføres i herligt efterårsvejr, dog med et reduceret antal deltagere i forhold til 
Pinseturen.  

Undervejs gøres holdt for at nyde medbragt øl, lidt af det stærke, kaffe og kage, før turen går 
gennem efterårsskoven hjem til Kastaniegården. 

November 

Informationsaften for alle der har interesse i køresporten eller bare undrer sig over hvad køresporten 
egentlig er for en størrelse. Over 60 personer fra det meste af Sjælland dukkede op. 

Kompetente undervisere er Kurt Thuesen, Jørgen Andersen der fortæller om vogne, heste og udstyr.  

Christine Thuesen og Amanda Justesen fortæller om hvorledes man kommer i gang, om dressur, 
regler og muligheder. 

 

Dressurkursus over 2 dage ved Andreas Helgstrand, med stort fremmøde både på ekvipage- og 
tilskuersiden.  

Andreas tog sig på fornem facon af de håbefulde ryttere, der alle fik noget med på den videre vej 
mod stjernerne.  

Omkring 100 tilskuere fulgte engageret med på langsiden.   

 

Klubstævne i spring. Igen et stævne med god tilslutning og ikke mindst en herlig atmosfære 
sammen med "vor" glade og inspirerende banebygger Christian.  

Om aftenen var der julefrokost i Rytterstuen for alle interesserede medlemmer – omkring 35 mødte 
op, så pladsen var lidt trang, men sikrede høj grad af teambuilding.  

December 

Der genforhandles 2-årig lejekontrakt med Lisbeth og Jørgen-Henrik Larsen.  

Under kontraktforhandlingerne drøftes ønsker og muligheder for yderligere oprustning af 
Kastaniegården 2008 i en god og konstruktiv ånd. 

Klubstævne i dressur med god tilslutning. 



"Kør for dommer" arrangement afholdes med max antal deltagere - 15 kuske.  Selv tilskuerne fik 
noget uf af dagen, da dommer Jørgen Konge levende fortalte om regler, vurderingskriterier, tids 
beregninger m.v.  

30. december blev der afholdt "Nytårs kur" for hjælpere, hvor klubben bød på kransekage og 
champagne til de glade fremmødte – Forinden var der nytårsdyst i keglekørsel blandt kuskene, igen 
med fuldt hus. 

Der indkøbes en bomvogn der sikrer mobilitet for springmateriellet og en lettere håndtering for 
brugerne. Vognen er delvist finansieret gennem kommunens tilskudspulje. Levering marts 2008. 

Der bestilles ca. 60 meter sikkerhedshegn for etablering mod naboen nord for springbanen. 
Opsætning foråret 2008. 

Januar 

Kørestævne med fuldt hus med over 30 deltagere og ca. 300 tilskuere. Specielt maraton disciplinen 
var et tilskuer hit, med bl.a. vor borgmester Rene´ Tuekær som engageret tilskuer  

Vi havde rigtig god mediedækning af arrangementet med omtale i de fire lokale aviser. 

Radio Østsjælland og DR Regionalen samt TV-2 ØST, der bragte glimt fra stævnet i deres 
afsluttende aftentrailer.  

Vigtigt at vi får omtale – Fokus på mere presseomtale af vores arrangementer i det nye år. 

Februar 

Klubstævne i spring med fuldt hus og en god afvikling af stævnet.  

Tina Lund underviser 19 springpiger. Flere får stor ros for deres evner. Kastaniegården roses af 
Tina for faciliteterne. Super succes. 

Generelt 

Vort medlemstal er pr. 31/21 2007 er 167 som er 5 flere end 2006. 

Hjemmesiden, der styres af Preben Dahl er et hit og en af de mest besøgte hjemmesider inden for 
ridesporten. Hjemmesiden bliver bedre og bedre alt eftersom vi fælles bidrager med fotos og 
historier m.m. 

Biksen der køres med hård men hyggelig hånd af Steen Andersen og Joan Otto, har fået et 
ordentligt løft med hensyn til inventar. Det største løft er dog spisesedlen, der er varieret og satser 
på sunde mad oplevelser. 

Vi kan i BST se at det der bl.a. holder en klub sammen og bidrager til klubånd er 
fællesarrangementer.  

Vi har derfor satset på flere typer af arrangementer hvor de sociale sider i form af hyggelig og 
inspirerende samvær er i højsædet.  

Derfor er der bl.a. nu igen mulighed for at tage ridemærker i FKR med Ina Pennov som underviser.  

I marts måned kommer der arrangementer omkring temaerne "Førstehjælp til heste og Førstehjælp 
til ryttere". Disse arrangementer er fuldt finansieret gennem kommunens tilskudspulje. 



 

Vi har afholdt 4 udvalgsmøder, hvor bølgerne til tider har gået højt, men vi føler absolut, at 
udvalgsmøderne har bidraget positivt til lysten til at gennemføre arrangementer og stævner og til 
fællesskabet, ved at vi nu i højere grad kender hinanden på kryds og tværs af interesser, alder og 
muligheder. 

Der er indført mere fleksible facilitetskort. Dette for at imødegå "markedet" og for at tilgodese 
forskellige behov og ønsker til træning i vore herlige faciliteter.  

Vi har end og meget fine faciliteter der tilgodeser de fleste behov og rammer for at udøve hestesport 
på konkurrence- og hyggeplan. 

Vi har gode og trofaste medlemmer, som gang på gang stiller op og bidrager til at vore 
arrangementer bliver gennemført under sikre og styrede forhold - tak til jer, uden jer var der ingen 
klub!  

Der er dog primært tale om "Tordenskjolds soldater" 

Det er derfor BST helt store ønske, at flere fremover vil bidrage med et par timer eller mere under 
stævnedagene, hvor vi kan se at det ofte er de samme "heste" der trækker læsset.  

Jo flere vi er - jo sjovere har vi det, og jo flere gode og udviklende arrangementer kan gennemføres 
i FKR regi.  

Så derfor… kom nu op af stolen og tag nogle hyggelige og inspirerende timer i din klub. 

Sidst men ikke mindst, en tak til ejerne af Kastaniegården, Lisbeth og Jørgen-Henrik Larsen, som vi 
til dato har haft et rigtigt godt samarbejde med - lige fra kontraktforhandlingerne, til driften og den 
videre oprustning af Kastaniegården. (Fx: nyt gulv bag barrieren, hegn om dressurbanen, yderligere 
opgradering af biksen, præsentable omgivelser m.v.) 

 

     


