
Årsberetning 2014 

 

I 2014 har vi har afholdt 8 stævner. I dressur har der været to normale C-stævner, et aften C-stævne, og to 

D-stævner. I springning har der været to C stævner og to D-stævner, dog blev det ene D-stævnet aflyst pga 

for få tilmeldinger. Året startet med et C-stævne i springning i januar, derefter var der et kombineret D-

stævne i dressur og spring den sidste weekend i marts, i april var der 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 først i 

oktober. I oktober var der også et C-stævne i springning, og året blev afsluttet med et D-stævne med 

klubmesterskab i dressur i november. Der skulle have været afholdt et D-stævne med klubmesterskab i 

springning i december, men dette blev desværre aflyst da der ikke var nok til meldte. I dressur blev Caroline 

Danneskiold Lassen og Golden Starlight klubmester for pony, og Simone Kühle Pedersen og Sarkozy blev 

klubmester for hest.  

Vi har også haft en række andre arrangementer, både på Rolloskolen, da det er arrangementer med større 

deltagerantal end det vi kan have på Kastaniegården, men vi har selvfølgelig også haft arrangementer på 

Kastaniegården. På Rolloskolen har vi haft et lærerigt foredrag med Sanne Olafsson og Cecilie Stadler. På 

Kastaniegården har vi haft to Rid for dommer kursus, et med selveste Leif Tørnblad, og et med Peter 

Fischer. Vi har også haft springkursus med Joost Martens.  

Annie har desværre pga sundhedsproblemer mere eller mindre måttet stoppe med biksen, men vi har haft 

julehygge arrangement i rytterstuen i forbindelse med Rid for dommer kursus. Vi skulle haft en 

sommerfest, men den blev desværre aflyst pga for få tilmeldte.  

Vi har malet spring, og der er indkøbt nyt lydanlæg, nyt trådløst anlæg, og ny computer til dressurudvalget. 

Vi har, som sidst år, 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 haft en god kommunikation i klubben via vores 

Facebook gruppe. Og vi har haft syv bestyrelsesmøder siden sidst generalforsamling. 

Så alt i alt, igen et aktivt år i Faxe Køre- og Rideforening. 


