
 FKR årsberetning 2009

2009 var året hvor klubben konsoliderede sig mht. både stævner og 
aktivitetsniveau. 

Aktivitetsniveauet var knapt så højt som 2008 – måske også i erkendelse 
af, at 2008 niveauet var lige ambitiøst nok til at sikre en god afvikling af 
de planlagte aktiviteter. 

Klubben nu har fundet et leje mht. antallet stævner og stævnetyper der 
passer til antallet af aktive hænder – som vi jo ikke altid har for mange af. 

Alle stævner gav overskud, hvilket er med til at understrege kvaliteten og 
niveauet af stævneafholdelsen. Der var planlagt 12 stævner i 2009, hvoraf 
11 blev afholdt efter planen. Første vintertræningsstævne i spring måtte 
desværre aflyses.

Ud over stævneaktiviteterne har vi afholdt hyggeaktiviteter inden for 
spring og kørsel samt en fælles julefrokost.

Bixen har et fast og attraktivt udbud af mad og drikke, og bliver ofte rost 
for det sunde og varierede udvalg. Specielt Joans varme ret sent på 
stævnedagene er i vinterhalvåret i høj kurs. Det er bestyrelsens klare 
indtryk, at Bixen er med til at gøre det attraktivt at komme til stævne i 
Faxe.

Udvalgene kører stabilt, og planlægningen af stævnerne er godt 
indarbejdet. Dette har resulteret i en god afvikling af stævnerne med stor 
tilfredshed fra deltagernes side. 



Men igen igen! Det kniber stadig på hjælpersiden. Specielt 
springstævnerne er krævende mandskabsmæssigt, så kære medlemmer, 
byd nu ind med et par timer når vi afholder de stævner som er en af 
livsnerverne for klubben såvel økonomisk som udviklingsmæssigt. Det kan 
ikke være rigtigt, at det stort set altid er de samme ”Tordenskjolds 
soldater” der skal trække hovedlæsset. Den dag, de bliver trætte, står 
klubben med et alvorligt problem. Derfor bliver hjælperproblematikken 
også et vigtigt indsatsområde i 2010!

2009 blev klubben godkendt som ”handicapklub". Det betyder at FKR nu 
under dressurstævnerne kan tilbyde handicapklasser. Økonomisk kan det 
lade sig gøre, da medlemsgebyret – grundet vort medlemskab af Dansk 
Rideforbund er meget lavt.

På resultatsiden har flere af vore medlemmer vist rigtig flotte resultater:

På dressursiden har Anne Troensegård og Seduc vundet flere grand prix 
klasser gennem året på landsstævner rundt om i landet. 

Anne kom hjem med sølv for hold og kronen på værket er guld individuelt 
til Nordisk mesterskab i Finland.

Marie-Louise Larsen fik 2 flotte fjerdepladser og en tredieplads ved det 
første internationale stævne i Bonn, Tyskland. 

Ved Nordisk mesterskab blev det til en fjerdeplads individuelt og guld for 
hold.

Til DM blev det til en fin 7 plads.

I kørsel blev Kurt Klindt nr. 46 ved VM i Ungarn. Amanda Justesen vandt 
Top Cup 2009, blev nr. 8 ved det internationale A-stævne i Dillenburg og 
nr. 2 ved det svenske mesterskab. Jørgen Andersen blev nr. 11 ved DM i 
pløjning.



Klubmestre i dressur 2009 blev:

Amalie Krogh på Wendy

og

Sofie Christiansen på Zobel

Klubmester i spring 2009 blev:

Cecilie Haugaard på Soldals Olympia Atlantis

og

Jacqueline Barenkop på bad Boy

Marie-Louise på Romar 

Lisbeth Hansen og Katrine Ekelund har deltaget i alle D5-distriktsmøderne 
2009 samt DRF repræsentantskabsmøde. Vi må desværre se i øjnene, at 
klubbidraget til DFR stiger igen i 2010 med et ikke uvæsentligt beløb.

Pressedækningen har været fornuftig, men kan blive bedre for spring og 
dressur. Det er et vigtigt signal til omverdenen, at vi viser, at FKR er en 
aktiv klub og at vores medlemmer klarer sig godt i ind og udland. Skriv en 
mail til lokalbladene og vedhæft gerne et eller 2 fotos, så vil vi som oftest 
få spalteplads.

Grundet det økonomiske uvejr der ramte klubben 2008, har vi 2009 holdt 
meget igen mht. nyanskaffelser. Det er således udelukkende det mest 
nødvendige, der er indkøbt, så som lidt elektronisk udstyr til vort 
højttaleranlæg og lidt køkkengrej til Bixen. Der er indkøbt et par nye 
spring som er fuldt ud finansieret gennem en øremærket donation fra 
Vaskerifonden, Store Heddinge.



Økonomien så på denne tid sidste år sort ud, så derfor er det også yderst 
positivt at vor økonomi gennem 2009 er konsolideret, stabiliseret og vi 
kommer tilmed ud med et pænt overskud jf. regnskabet. 

Vi har 2009 fået et ekstra tilskud fra Faxe Kommune. Disse ekstra tilskud 
vil vi ikke få i 2010, så vi har budgetteret med en drift for 2010 som 2009, 
hvorfor vi fortsat vil være meget tilbageholdende med nyanskaffelser.

Her i starten af 2010 har vi  (næsten) indgået vi en ny 5-årig kontrakt med 
Lisbeth og Jørgen-Henrik (udlejere) der sikre klubbens fortsatte 
tilstedeværelse på Kastaniegården og skaber dermed ro omkring 
klubbens hjemsted et godt stykke ud i fremtiden.

Gennemførte aktiviteter 2009

Januar:

17. januar blev der afholdt et velbesøgt indendørs kørestævne med fine 
placeringer til FKR-kuske.

31. januar/1. februar blev andet vintertræningsstævne i dressur afholdt 
hvor en perlerække af vore medlemmer tog fine placeringer.

Februar:

14-15. februar var det tid til andet vintertræningsstævne i spring. Igen et 
velbesøgt springstævne.

26. februar afholdte vi generalforsamling og bestyrelsen for 2009 
konstituerede sig som følger:

Formand: Troels Wenzel

Næstformand: Steen Andersen



Kasserer: Jeanette Olsen som hen over året blev afløst af Flemming 
Sørensen

Sekretær: Lisbeth Hansen

Bestyrelsesmedlem: Kurt Thuesen

Suppleanter: Kathrine Ekelund og Hanne Legere

Marts:

Ingen arrangementer.

April:

9. april blev der ”kørt for dommer” hvor Jørgen Konge på en humoristisk 
og en letforståelig måde førte såvel deltagere og publikum gennem 
køresportens regler og finurligheder.

4 og 5. april afholdt vi et meget velbesøgt C-dressurstævne som havde 3 
afdeling af Næstved storcenter Cup.

Maj:

30 – 31. maj gik det løs med C-stævne i spring i strålende solskin og 
mange roser fra deltagerne for arrangementet.

 Juni – Juli:

Ingen aktiviteter.

August:

Køreudvalget arrangerede en afdeling af den sjællandske kegleturnering, 
hvor omkring 50 kuske tog turen til faxe i flot sensommervejr. 



September:

Ingen aktiviteter.

Oktober:

3 – 4. oktober afholdte vi C-stævne i dressur. Igen et velbesøgt stævne, 
hvor vore medlemmer i den grad gjorde sig gældende men mange fine 
placeringer.

24 – 25. oktober afvikledes C-stævnet i spring og holdmesterskab med 
mere end 300 startende.

November:

21 – 22. november afholdt vi første vintertræningsstævne i dressur 
inklusive klubmesterskab.

December:

27. december var der Nytårskegler. Fra at være et internt 
hyggearrangement for et par år siden, er nyt årskeglerne nu vokset til et 
større stævne med 30 deltagere. Som noget nyt var der denne gang 
kyrning på programmet. 

Bestyrelsen for FKR 17. februar 2010.


