
 
 
 

Årsberetning 2016 
 
I 2016 har vi har afholdt 8 stævner. I dressur har der været to normale C-stævner, to aften C-stævner, og to 
D-stævner. I springning har der været et C-stævne og to D-stævner.  
 
Året startet med et aften C-stævne i dressur i januar, efterfulgt af et C-stævne i springning ifebruar. 
Derefter var der et kombineret D-stævnei dressur og spring den sidste weekend i marts. Et C-stævne i 
dressur afsluttet i april forårssæsonen.  
 
Eftersommerferien var der et aften C-stævne i dressur den sidste dag i august, og et normalt C-stævne i 
dressur midt ioktober. I november blev der afholdt klubmesterskab i dressur til et D-stævne, og året blev 
afsluttet med et D-stævne i springning, hvor der også var klubmesterskab i springning. 
I dressur blev Rose Wegge-Larsen og Matti klubmester for pony, og Eva Stoltze og Smooth Diamond 
blevklubmester for hest. I springning blev Jamila Bloch Jensen og Kildevangs Snuske klubmester for pony, 
og Jeanette Riis Karlsen og Lille T klubmester for hest.   
 
Vi har også haft dressurkursus med Lasse KasparekHestengen i september, noget som gik rigtig godt og folk 
var glade for, så han startet også op med fast undervisning i FKR på tirsdage. Marie Louise Larsen har stadig 
mandagsundervisningen.   På springsiden var der i oktober et kursus med ”bomtræning for dressurtanter” 
med Line Juul Pedersen, noget som fik flere af ”dressurtanterne” i klubben til at springe. Line har efter 
dette overtaget springtræningen på torsdage, hvor der nu også er mange dressurtanter med og har det 
rigtig sjovt.  
 
Vi har også haft en sommerfest i august, somdette år blev afholdt i ridehuset, og var rigtig hyggelig. 
 
Vi har, som de sidste år, været afsted til Dressurens venner Cup, denne gang i Ringsted, og med kun et 
enkelt hold. Vi har også haft god aktivitet via voresFacebook gruppe, og har også lavet en Facebook side. Og 
vi har haft seks bestyrelsesmøder siden sidst generalforsamling. 
 

 


