
   Bestyrelsens beretning 2012 

 

 

2012 har været et godt og aktivt år for klubben. 

Vi startede året med et D-springstævne i februar, som var godt besøgt med 143 starter. Dernæst kom et D-

stævne i dressur først i marts, som havde lige så fint fremmøde evt. 109 starter og her var der udskrevet en 

Næstved Storcenter Cup, som gik i en LA1 og LA2. Sejren her gik til én af vores egne, nemlig Kirsten Weiss. 

Dressurudvalget lå ikke på den lade side i foråret, men havde allerede d.31 marts og 1. april et flot og 

velbesøgt C-stævne med 149 starter og for ikke at slappe helt af, tog de også lige et enkelt aftenstævne 

d.25. april med fuldt hus (29 starter). Begge stævner havde en rigtig fin tilslutning og dermed også en fin 

økonomi. 

Foråret blev rundet af med et C-springstævne d.28-29. april med 170 starter. Lige inden starten på 

sommeren var Kamille tovholder på et lynkursus i Ryttermærke 3 og 4. Hun fik megen ros for 

arrangementet og forplejningen af både dommeren og af underviser Mette Lodberg. 

Så var det sommer(ferie) og det blev til en tiltrængt pause for stævneudvalgene. 

Vores ryttere derimod var ud og vise ”FKR-flaget” idet der var samlet et hold til DM i dressur for hold i 

Bernstorffsparken 16-17. juni: Kathrine Hoxer, Louise Tandrup Østergaard, Henrik Christfort, Anne Ullegård. 

De fik en 8.plads (11 deltagende hold) og en 2.plads i trøstfinalen. 

 Og igen den 23/6 var flere ude med FKR flaget, da DRF dressur Cup for klubhold blev afholdt i Næstved og 

det var sååå tæt på at vores ryttere havde taget 1.pladsen, ærgerligt – men flot redet af Frederikke 

Aachmann, Tanja Koch Andersen, Kirsten Weiss og Lykke Lenna Andersen. 

Midt i sommertiden og sommerferien var der igen mange som ville være med, da vi afholdte den årlige 

sommerfest. Vi var igen heldige med vejret, men Lisbeth og Jørgen Henrik havde alligevel sikret os imod 

evt. dårligt vejr, ved at stille et stort telt op på græsplænen overfor det store ridehus. Der var god mad fra 

Klippinge Slagteren, musik fra jukeboxen som Kamilles mand Allan havde stillet til rådighed og stemningen 

var helt i top.  

Den 25/8 havde FKR hele 2 hestehold og 1 ponyhold med til Distrikt 5’s Holdmesterskaber i dressur som 

igen i 2012 blev afholdt af Bellingegård Sportsrideklub. Det var spændende til det sidste for hesteholdene, 

men det fik det en kedelig afslutning pga en klage som først blev indgivet til sidst i klassen og som gjorde at 

præmieoverrækkelsen blev meget forsinket og gjorde at ponymesterskabet gik i gang inden man fik afholdt 

præmieoverrækkelsen for hest. Igen i 2012 var det RKL som løb med sejren og vores 2 hold blev 

henholdsvis nr 4, med Lykke Lenna Andersen, Frederikke Aachmann, Grith Clausen og Bente Madsen og nr 

7 med Amalie Maach Krogh, Christina Larsen, Signe Arboe Hemmingsen og Tanja Koch Andersen.  

Ponyholdet som bestod af Annica Frederiksen, Caroline Danneskiold Lassen og Emma Nymand fik en flot 3. 

plads. 



Tilbage på Faxe Ridecenter fik vi d.2. september i samarbejde med SYK arrangeret en dag med human- og 

hestefysioterapeut Claus Toftgaard. Der var 17 tilmeldte, hvoraf de 6 også havde hest med. Det var en 

meget lærerig dag for alle deltagere og tilskuere.  

D.9. september afholdte Sakskøbing Rideklub, det individuelle distriktmesterskab i dressur. Her fik flere FKR 

ryttere flotte resultater. For kategori 1 pony, blev det således til en flot 2.plads til Annica Frederiksen og for 

hest var der trængsel på sejrsskamlen, i det Frederikke Aachmann fik en fin 2.plads og Lykke Lenna 

Andersen en fornem 3.plads.  

Efteråret blev indledt med et aftenstævnei dressur d. 12. september, efterfulgt af et C-dressurstævne d.29-

30. september, de havde henholdsvis 28 og 119 starter. Springudvalget stod for efteråret C-stævne som 

ligger i den samme weekend, hvor der er JBK Horseshow i Odense. Dette giver rigtig mange starter (415) - 

men giver også udvalget en stor udfordring i at finde hjælpere – for de fleste er taget til Odense  Det blev 

dog afviklet fint – med lidt hjælp udefra. 

Sidst i oktober, d. 31/10 havde vi besøg af dressur dommer Evan Back Jørgensen til et ”Rid for dommer” 

arrangement. Det var Lisbeth Larsen som var tovholder på arrangementet og der var mange som gerne ville 

høre hvad Evan havde at sige til deres program. Han var god til at bruge hele skalaen og det var en god 

kritik som deltagerne fik med hjem.  

De sidste stævner som vi har på året er D-stævner, et dressur-og et springstævne. Her er det en tradition at 

afholde vores klubmesterskaber for hest og pony, hvis det er muligt. I 2012 fik vi en klubmester for hest; 

Lykke Lenna Andersen og for pony, blev det Rose Boye Christensen. Spring kunne ikke kåre nogen 

klubmester, hverken for hest eller for pony da kravene for mesterskabsklassen, ikke matchede vores 

rytteres niveau – det er der nu fundet en løsning på, så fremover kan klubmesterskabet i spring udskrives 

på samme måde som i dressur – så man selv vælger højden. 

I alt afholdte vi i 2012, 10 stævner fordelt på 6 dressurstævner (heraf 2 aftenstævner) og 4 springstævner. 

Vi havde i februar 2012 held med en ansøgning til kommunes udviklingspulje, hvor vi fik bevilliget 10.500 kr 

til et weekendkursus med en ”kendt” springtræner. Det viste sig at blive en svær opgave at finde en træner 

som både vi ville have og som kunne en hel weekend……  det endte med at vi måtte meddele kommune i 

efteråret at vi ikke kunne nå at bruge pengene. Kamille og Gitte (springtræner) arbejder videre med ideen 

her i 2013. 

I efteråret søgte vi Nordeafonden om penge til en Resultatformidlingspakke: Mikrofon-headset, 27 tommer 

monitor og bærbar pc med numerisk tastatur, mus og MS Office.  Igen var vi heldige og fik bevilliget 13.100 

kr. til køb af de ønskede ting og det har virkelig forbedret vores resultatformidling under stævner og 

arrangementer.  

I 2012 fik Faxe Ridecenter i samarbejde med Jeanette Wegge-Larsen arrangeret en række clinics med Elite 

Horsemen. Det er der rigtig mange som har benyttet sig af og klubben er glad for at Lisbeth har åbnet 

ridecenteret for dette arrangement – det giver jo også klubben lidt omtale, selvom klubben slet ikke er 

involveret i det. 



Til sidst vil bestyrelsen sige tusind tak til alle de trofaste hjælpere, som har hjulpet til i årets løb – det er 

oftest de samme som kommer og giver en hånd med. Men det håber vi nu er ved at ændre sig, fordi der 

bl.a. er kommet en rigtig god dialog i gang på Facebook hver gang der er stævner og arrangementer og vi 

håber også at den beskrivelse som vi sendte ud til medlemmerne sammen med indkaldelsen, kan give lidt 

inspiration til nogle, så de får lyst til at sætte deres præg på klubben, ved at hjælpe til i enten udvalg eller 

bestyrelse eller andre med andre ting  

Bestyrelsen vil gerne takke Faxe Ridecenter for et rigtig godt samarbejde i 2012 – uden det ville de mange 

aktiviteter som vi har afholdt i årets løb ikke kunne lade sig gøre. 

 

 

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


