
 

Bestyrelsens beretning 2011 

Når vi kigger tilbage på 2011 har det været et stille år. 

Vi startede året med at tage fat på kontrakten med Faxe ridecenter. Vi skulle skære lidt i vores lejemål, for 

at nå frem til en tålelig husleje for Klubben. Det har taget det meste af 2011 og i november kom vi så 

endelig i mål. 

Resultatet blev at vi har sagt den udendørs kørebane fra, da den ikke var blevet brugt i sommer halvåret og 

at der ikke er nogen indikation på at den vil blive brugt fremover.  Den udendørs springbane til træning har 

vi dog stadig. 

Vi har lavet aftale med Lisbeth Larsen om at køb af facilitetskort og dagskort, bliver administreret af hende 

og at Faxe Ridecenter i den aftale, garanteret FKR en indtægt på 40.000kr årligt på salg af facilitetskort. 

Endvidere er det aftalt, at der ved afholdelse af stævner gives 10.-kr/ start som bidrag til den nye 

ridehusbund – det har været på tale for nogle år siden i den tidligere bestyrelse og nu blev vi enige om at 

bringe det på banen. 

 

Stævneåret 2011 har forløbet fint, uden aflysninger. 

Vi har holdt 11 stævner, hvoraf 3 var aftenstævner. Mere om de enkelte stævner under discipliner. 

  

Når vi taler om stævner, så kan vi ikke undgå at tale om de frivillige hænder som laver disse stævner.  

Vi er i den situation at ryttere udefra kommer til os fordi de ved at vi har gode stævneforhold – og vi får 

megen ros for vores stævner. Vi har faktisk et luksus problem….. vi er populære, men vi magter bare ikke 

vores egen succes, for vi har ikke hænder nok til at bære den. 

Vi i bestyrelsen har diskuteret hvad vi skal gøre, for det vi hører fra andre klubber er også manglen på 

frivillige……  hvis der ikke er frivillige som vil hjælpe med  stævneafholdelse, ja, så er der til sidst heller ingen 

stævner for rytterne at tage til. 

 

Dressur: 

Vi har holdt 7 dressur stævner, hvoraf 3 er D-stævner og 2 er weekend C-stævner og 2 aften C-stævner. 

Aftenstævnerne har været et godt tiltag og det fortsætter i 2012. 

Klubmester i dressur blev for hest Mia Sørensen på Pasquinel - vi kunne desværre ikke stille med en 

klubmester for pony, da der ikke var nok tilmeldte. 



Vi havde igen i 2011 et hold med til distrikt mesterskaberne i dressur på Bellingegård, hvor det som i 2010 

blev til en flot 3.plads. Holdet bestod af: Lykke Lenna Andersen, Olivia Kristerson, Grith Jerichau Clausen og 

Frederikke Aarchmann. 

Der er mange af vores dressurryttere som har været plaget af skader i 2011, men for vores underviser Anne 

Troensegaard har det været et år hvor formen har været opadgående. Vi håber at ekvipagen får en en billet til OL 

senere på året. 

Spring: 

Vi har holdt 2 D-stævner og 2 C-stævner, hvoraf det ene (distriktsmesterskaberne individuelt og for hold) 

var et samarbejde mellem SYK og FKR. Det forløb rigtig godt og for en gang skyld var der hjælpere nok alle 

steder… Begge klubber var rigtig godt tilfredse med samarbejdet og har talt om at det sagtens kunne 

gentages.  

Vores oktober stævne som ligger i weekenden hvor der også er JBK horseshow trækker virkelig mange 

starter til. I 2011 var der 422 starter. 

Klubmestre i spring 2011 for pony; Cecilie Haugaard og for hest blev det Clara Vind. 

 

Biksen: 

Den er jo med hver gang der er et arrangement i ridehuset.  Den er samlingsstedet for både publikum og 

hjælpere. Den bidrager til hygge og samvær i forbindelser med stævner m.m.   

Anne som har været den faste bestyrer, har gjort et stort stykke arbejde, men har nu valgt at stoppe. Vi 

siger tusind tak til Anne for hendes indsats og håber der er nogle som vil tage over efter hende. 

 

Andre arrangementer har der ikke været mange af i 2011. Et kursus med træner og fysioterapeut Claus 

Toftgaard måtte desværre aflyses pga for få tilmeldte. 

Tilmeldinger manglede der derimod ikke, da vi i august afholdte en meget vellykket sommerfest med ca.40 

feststemte medlemmer. Vejret var med os, så vi kunne sidde udenfor og det blev da også sent inden de 

sidste tog hjem  Det er helt sikkert en ting vi gentager i 2012. 

 

Jeg vil slutte af med at takke alle som har hjulpet til i 2011 og håber at I også vil bruge lidt af Jeres fritid på 

FKR i 2012. 

 

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


