
FKR årsberetning 2008

2008 var året hvor der i forhold til aktiviteterne faldt ro over klubben. 

Aktivitetsniveauet har været højt og det er kun et par planlagte aktiviteter vi har måtte 
aflyse grundet svigtende deltagerantal.

Bixen fandt sine ben mht. udvalget, driften og interiør. Køkkenfaciliteter er opdateret 
efterhånden som ældre udstyr faldt ud under intensivt brug.

Vore aktivitetsudvalg, dressur, kørsel og spring fik styr på det store logistikarbejde op til 
stævnerne. Stævneafholdelsen har fundet sit stabile hektiske leje på stævnedagene. 
Økonomien i stævnerne er forbedret hen over året og har været jævnt stigende. Der er 
høstet mange rosende ord fra de startende.

Flere af vore medlemmer har gjort det rigtig flot 2008. Marie-Louise og Romar er på vej 
frem. De fik en 11 plads for DM for juniorer. Yderligere er hun udtaget til junior-
landsholdets B-trup. Christine Boholt Thuesen med Pluto Calisto fik en flot 4. plads i 
klassen for juniorer mellem 17 og 18 år ved VM for junior kuske i Østrig.

Ved NM i kørsel vandt Amanda Justesen maratonen, blev nr. 5 samlet og fik guldmedalje i 
holdkonkurrencen. Kurt Klindt blev nr. 2 i både dressur og kegler, fik en samlet 3 plads og 
ligeledes guld i holdkonkurrencen. Begge fik også sølv ved DM.

June Kelberg Smith og Miró fik en bronzemedalje ved Nordisk Mesterskab i dressur for 
handicapryttere. 

Pressedækningen har været god, men kan blive bedre hvis I forud for stævnerne sender 
et par ord til Amanda - gerne med et billede. Lokalbladene er flinke til at tage vore 
presemeddelelser.

#

Vi har, finansieret af Faxe kommune, fået sat et sikkerhedshegn op mod den tidligere 
grisestald, indkøbt en tiltrængt bomvogn og i samarbejde med Lisbeth og Jørgen-Henrik 
fået indhegnet næsten hele dresurbanen. Kørefolkene har fået indkøbt lidt supplerende 
udstyr til udendørsbanen.

Vi har også fået et par økonomiske skrammer da vores stævnetelt valgte at flyve op på 
taget af den tidligere grisestald og ødelægge en håndfuld tagplader. 

Der har længe været problemer med El-kapaciteten i bixen, hvorfor vi valgte at få en 
elektriker til at måle forsyningen igennem, med det nedslående resultat, at installationerne 
ikke var etablerede iht. normerne herfor. Vi valgte derfor at bringe dette i orden for at sikre 
brugerne og minimere den overhængende brandrisiko der var forbundet med de tidligere 



installationer ved maximal udnyttelse. Lisbeth og Jørgen-Henrik finansierede en ekstra EL-
gruppe ud til køkkenet fra hovedtavlen. 

Vort højtaleranlæg har voldt lidt problemer. Dette er nu opdateret og er fast installeret så 
skader ikke skulle kunne opstå fremover.

Ridehusspejlet duggede i vinterhalvåret. Dette er nu efterisoleret og dugproblemerne er 
om ikke eliminerede, så i hvert fald minimerede.

Desværre trak der tunge skyer op omkring vor økonomi hen over sensommeren, da vi 
erfarede at vort lokale- og aktivitetstilskud fra Fakse kommune blev reduceret med ca. 
70.000,-. Dette har som bekendt betydet, at vi har genforhandlet kontrakten for 2009 med 
Lisbeth og Jørgen-Henrik, hvilket har resulteret i et reduceret antal stævnedage for 2010 
og at kørefolkene som udgangspunkt ikke kan træne indendøre søndage 2009/10. Vi ser 
dog lyst på situationen og håber at vi af omveje kan etablere en driftsøkonomi i løbet af 
2009 der kan bringe os tilbage til et antal stævnedage som tidligere og indendørs træning 
for kørslen. 

Der har været og er fortsat tæt og god dialog med kommunen. Vi vil derigennem sikre 
maximalt kommunalt tilskud for tilskudssåret 2009/2010. 

#

Gennemførte aktiviteter for året

Januar:

19. januar blev der afholdt et velbesøgt og fuldbesat indendørs kørestævne med fine 
placeringer til FKR-kuske. Stedet trak flere stærke kuske bl.a. verdensmesteren i "pony 
enspænder": Peter Koux. Stævnet blev delvist foreviget af TV øst.

25. januar besøgte Tina Lund Kastaniegården og øste af sin store erfaring indenfor spring 
på højt niveau. Springkurset blev en succes for alle der deltog både på banen og som 
tilskuer fra barrieren. Der arbejdes på en gentagelse af succesen.

Februar:

23. februar blev der afholdt vintertræningsstævne i spring. Et velbesøgt stævne med 142 
starter.

28. februar afholdt vi generalforsamling. bestyrelsen konstituerede sig kort efter og blev 
sammensat som følger:

Formand: Troels Wenzel

Næstformand: Steen Andersen

Kasserer: Jeanette Olsen



Sekretær: Lisbeth Hansen

Bestyrelsesmedlem: Kurt Thuesen

Suppleanter: Belinda Jørgensen og Hanne Legere

Marts:

22-23 marts blev der afholdt vintertræningsstævne i dressur med 88 starter. Et godt lille 
stævne med hyggelige rammer.

April:

5-6. april afholdes der C-stævne i dressur. Et meget vellykket stævne med 219 starter.

FKR indgår aftale med 2 nye springtrænere: Gitte Johansen og Kristian Nielsen. Få 
måneder efter har Gitte og Kristian opbygget et velbesat springhold. 

April var også den måned hvor vi kunne sige tillykke til 8 stolte og glade piger der havde 
taget ryttermærke 3 og 4 hos Ina Pennov. 

Maj:

11. maj afholder vi den årlige pinsetur. Denne gang i flot vejr med god mad og drikke. 
Turen gik gennem det smukke forårslandskab og endte i Strandegårds dyrehave hvor vi 
gjorde holdt og nød hinanden og hestenes selskab.

24-25. maj afholdte vi C-stævne i spring. Det var vores årlige udendørs stævne i spring og 
der var 183 starter. Det kræver ekstra planlægning og forberedelse når vi trækker udenfor, 
så vi håber på at mange vil hjælpe til igen i år.

30. maj havde kørefolkene arrangeret en velbesøgt "kør for dommer dag" med Jørgen 
Konge som veloplagt og humoristisk pointgiver. 

August:

13. august gennemførte vi et førstehjælpskursus for heste. Deltagerne fik et godt indblik i 
typiske skader og sygdomme, hvordan de opstår og hvorledes de behandles. Kurset blev 
gennemført som et mix af teori og praktiske øvelser i ridehuset.

16-17. august blev der afholdt udendørs kørestævne hvor alle 3 discipliner, dressur, 
keglekørsel og maraton. Stævnet blev gennemført under høj sol og med et fuldt 
deltagerantal.

Klubmenter: Mie Reinholdt og Lukas

16. august sluttede vi dagen i ridehuset med en herlig sommerfest med god mad, rigeligt 
drikke og en herlig stemning.



September:

27-28 september blev der afviklet et C-stævne i dressur med individuelt distrikt 
mesterskab. Stævnet havde i alt 119 starter og havde et pænt antal tilskuere til 
mesterskabsklasserne.

Oktober:

18-19. oktober var det tid til C-stævne i spring kombineret med holdmesterskab. Stævnet 
var velbesøgt med 282 starter. Der var en forrygende stemning og der var også godt fyldt 
op på tilskuere pladserne.

November:

1. november besøgte berider og dressurrytter Morten Thomsen Faxe Ridecenter og førte 
en række af vore spændte medlemmer gennem dagens kursus. Morten gik meget op i 
hestens måde at lærer på, og det var en anden indgangsvinkel end de fleste deltagere var 
vant til. Arrangementet havde et pænt besøgstal.

8. November blev der igen afholdt en "kør for dommer dag" med Jørgen Konge som 
dommer og mester for afdelingen med gode råd og levende forklaringer til vi der ikke har 
den store indsigt i køreverdenen.

29-30. november gennemførte vi vintertræningsstævnet i spring med FKR-
klubmesterskab. Stævnet havde 222 starter og var særdeles vellykket.

Klubmestre blev:

Rikke Isaksen og X-flow delution.

Ane Svendsen og Priscessa

December:

6-7. december gjaldt det vintertræningsstævnet i dressur med FKR-klubmesterskab. Dette 
stævne havde 99 starter.

Klubmestre blev:

Irene De Darko og Temptation

Christina Larsen og Atlas Stengaard

27. december afholdtes det tilbagevendende nytårskeglestævne med fuld besætning, 25 
kuske


