
Formandens beretning 2010 

Nu har jeg kun siddet som formand i lidt over 2 måneder og jeg vil sige at denne beretning var en svær 

opgave at skrive. Jeg har søgt hjælp og råd hos resten af bestyrelsen og på vores hjemmeside, for at kunne 

berette om det der er sket i 2010. 

2010 har været et turbulent år for FKR. Der er blevet afholdt 1 ordinær og 2 ekstraordinære 

generalforsamlinger.  

2010 har også været et år hvor FKR har måtte kigget på kontrakten med Faxe Ridecenter mere end en gang. 

Vi er p.t. i gang med udformningen af en ny kontrakt og håber at denne vil ligge på plads indenfor 

nærmeste fremtid. 

Stævneåret 2010 har forløbet fint på trods af aflysning af dressurstævnet i januar og spring stævnet i juni. 

Vi har i alt holdt 9 stævner i 2010. 

Vi er, ligesom så mange andre foreninger nød til at tænke i nye baner for at kunne tiltrække medlemmer og 

frivillig arbejdskraft til klubben.  

Vi vil og vi kan holde gode stævner fordi vi har faciliteterne til det – men vi skal stadig bruge meget tid på at 

overtale andre medlemmer til at give en hånd med.  

Dressur: 

2010 var året hvor dressurudvalget kom på facebook.  

Vi havde et hold med til distrikt mesterskaberne i dressur i Fladså, hvor det blev til en flot 3.plads. Holdet 

bestod af: Sofie Christiansen, June Kelberg Smith, Kirsten Weiss og Henrik Christfort.  

Thea Bech Thomsen blev distriktsmester i dressur for kat.1 pony, ved mesterskaberne i Nykøbing Falster 

rideklub. 

I september afholdte dressurudvalget en clinic med Pia Munck om emnet; Low Deep and Round – LDR. Et 

meget vellykket og velbesøgt arrangement.  

I november blev vores klubmestre i dressur 2010 kåret, det blev for pony; Julie Østergaard og for hest; 

Marie Louise Larsen. 

Dressuren blev i den grad præget af Anne Troensegaards flotte bedrifter. Hun startede udendørssæsonen 

med en sejr i Grand Prix ved CDI stævnet i Norrköping i Sverige, derefter fulgte titlen som Nordisk mester 

for anden gang og oveni en guldmedalje for hold. Dernæst kom DM på Broholm, hvor det blev til en flot 

2.plads og til sidst en landsholdsudtagelse og deltagelse ved WEG i Kentucky hvor Anne og Seduc viste rigtig 

gode takter til trods for en hovbyld. Vi er stolte af at have Anne som træner i klubben og ønsker hende et 

stort tillykke med alle de flotte resultater i 2010 – jeg har jo ikke nævnt dem alle her   

 

 



 

Kørsel: 

Ved TopCup 5 stævnet på hjemmebane, vandt Amanda Justesen. Senere ved finalen i TopCup Øst blev 

Amanda nr 4 i klassen for konkurrencekuske. Ole Reinholt blev nr 1 i klasse C- for mindre øvede og Susana 

Johansen snuppede 3.pladsen. I klasse ABC – for alle kuskekategorier, blev det til en flot 3.plads til Per 

Poulsen. 

I TopCup landsfinalerne (Øst/Vest) blev Susana Johansen en flot nr. 2 i klasse C. 

Spring: 

Klubmestre i spring 2010 (december) blev for pony; Emma Andersen og for hest; Ane Svendsen. 

Ane Svendsen har også gjort en god figur ved flere landsstævner i 2010, med ponyen Just Kidding II. Det er 

blevet til flere 1. pladser i MB2 og en enkelt i MA1. 

Vores springudvalg består stadig af nogle få, men hårdt arbejdende folk. Vi måtte indse at vores ressourcer 

ikke kunne række til at afholde vores udendørsstævne og efterfølgende har den nye bestyrelse taget 

beslutningen om ikke at afholde udendørs stævner mere. (Dette er også p.g.a. af banens beskaffenhed – vi 

har ikke det grus i jorden som der kræves)  

Derimod vil vi i 2012 søge distriktet om at afholde et c-stævne mere indendørs – vi kan ikke nå at få et nyt 

indendørsstævne her i 2011. 

 

Når nu alle disciplinerne er nævnt, skal vi jo ikke glemme biksen.  

Den er jo med hver gang der er et arrangement i ridehuset.  Den kræver også sine hjælpere…..   Anne og 

disse hjælpere, har været med til at få regnskabet i 2010 til at se positivt ud, tak for det. 

 

Det sidste kvartal af 2010 blev præget af økonomiske problemer, opsigelse af kontrakt og endte som 

bekendt i en ekstraordinær generalforsamling i december.  

Det har langt fra været en nem opgave for den nye bestyrelse at få FKR til at består som en helhed med alle 

vores discipliner.  

Men bestyrelsen lader sig ikke slå ud og vil – hvis vi får lov, arbejde videre på at få en fornuftig kontrakt i 

hus hvor alle de grundprincipper som FKR står inde for, er med. 

Jeg vil slutte af med at takke alle som har hjulpet til med at gennemføre stævner og arrangementer i 2010 

og håber at I også vil bruge lidt af Jeres fritid på FKR i 2011. 

- dernæst vil jeg bede alle om at rejse sig og udbringe et trefoldigt leve for FKR  


