
Årsberetning 2013 

 

I 2013 har stævnesæsonen i FKR været travl, og vi har afholdt 10 stævner. I dressur har der været to 

normale C-stævner, to aften C-stævner, og to D-stævner. I springning har der været to C stævner og to D-

stævner. Året startet med et C-stævne i springning i januar, derefter var der et aften C-stævne i dressur 

midt i februar, og sidst i februar var der et D-stævne i dressur. I april var der først et D-stævne i spring, og 

derefter et C-stævne i dressur. Efter sommerferien var der et aften C-stævne i dressur først i september, og 

et normalt C-stævne i dressur sidst i september. I oktober var der et C-stævne i springning, før året blev 

afsluttet med to D-stævner med klubmesterskaber, først et i dressur i november med klubmesterskab over 

to dage, hvor Annika Frederiksen og Tony blev klubmester for pony, og Simone Kühle Pedersen blev 

klubmester for hest. I december var der klubmesterskab i springning, og der blev Fie Kæregaard Paaske og 

Santo klubmester for pony, og Rebekka Larsen og Kiki Vogt blev klubmester for hest.  

Vi har også haft en række andre arrangementer. Nogle af dem er afholdt på Rolloskolen da det er 

arrangementer med større deltagerantal end det vi kan have på Kastaniegården. På Rolloskolen har vi haft 

et lærerigt kursus i idrætspsykologi, og et interessant foredrag med Sidsel Johansen om hendes vej til 

Grand Prix. På Kastaniegården har vi haft dressurkursus med Morten Thomsen, og Rid for dommer kursus 

med Hanne Valentin. Vi har også forsøgt at afholde kursus med Bjarne og Kimi Nielsen, som desværre 

måtte aflyses pga for få tilmeldte. Vi har haft en forrygende sommerfest, og vi har også fået Annie i Biksen. 

Vi har haft ryttermærke 3+4 kursus, haft julehygge arrangement i rytterstuen, og vi har fået et nyt 

lydanlæg. 

Vi har haft et rigtig hyggeligt loppemarked i juni. Vi har fået en ny fin springmur med støtte fra Faxe 

kommune. Og vi har ryddet op i materialerummet og gelejdet en stor ubrugelig kopimaskine ud til 

genbrugspladsen.  

Vi har været to hold afsted til Dressurens venner Cup i Hvalsø, som var rigtig hyggeligt og der var stor 

opbakning af klubbens medlemmer. Vi har også fået en god kommunikation i klubben via vores Facebook 

gruppe. Vi har også haft syv bestyrelsesmøder siden sidst generalforsamling. 

 

Så alt i alt et aktivt år i Faxe Køre- og rideforening. 


