
 
 
 

Årsberetning 2015 
 
I 2015 har vi har afholdt 9 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 aften C-stævne i februar, efterfulgt af et C-stævne i springning i samme måned. 
Derefter var der et kombineret D-stævne i dressur og spring den sidste weekend i marts, hvor det også blev 
afholdt klubmesterskab i springning, idet stævnet i december 2014 blev aflyst. I april blev forårssæsonen 
afsluttet med 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 
midt i oktober, og lige efter var der også et C-stævne i springning. I november blev der afholdt 
klubmesterskab i dressur til et D-stævne, og året blev afsluttet med et D-stævne i springning. 
I dressur blev Rose Wegge-Larsen og Matti klubmester for pony, og Sanne Lykke Møldrup og Duffy Pax blev 
klubmester for hest. I springning blev Fie Kæregaard Paaske og Santo klubmester for pony, og Silke Bjerring 
Pedersen og Nørlunds Cappuccino klubmester for hest.   
 
Vi har også haft nogle andre arrangementer. På Rolloskolen havde vi et rigtig interessant ”korrekt 
dressurridning” arrangement med Niels Erik Bøckmann, hvor der var mange deltagere, både fra klubben og 
udefra. 
 
På undervisningssiden har det været lidt udskiftninger. Vores springunderviser Gitte blev desværre hårdt 
skadet, og Joost Martens trådte ind midlertidig i stedet for hende. I starten af 2016 er Erik Tysbjerg Schiøtt 
startet som vores springunderviser. I dressur holdt Sanne Olafsson op, og Helle Christiansen var tilgængelig 
for at give undervisning mandag, inden Marie Louise Larsen overtog den faste mandagsundervisningen.    
Vi har haft julehygge i rytterstuen i forbindelse med det sidste D-stævnet i spring inden jul. Vi har også haft 
en sommerfest, som, selv om det blæste meget, var rigtig hyggelig.  
 
Vi har, som sidst år, været afsted til Dressurens venner Cup i Hvalsø, denne gang med kun et enkelt hold, 
men til gængæld blev resultatet rigtig godt, og holdet kom på en god anden plads, lige efter vinderholdet. 
Vi har fået lavet en fin, ny front til biksen, som har gjort en stor forskel, også i rytterstuen. Vi har også haft 
god aktivitet via vores Facebook gruppe. Og vi har haft syv bestyrelsesmøder siden sidst generalforsamling. 
 

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


