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Aabenraa rytter udtaget til DM i pony dressur 
I weekenden den 21. og 22. juni til 
landsponystævnet i Birgittelyst  blev Jeanett 
Pelck Petersen og Miss Porche kvalificeret til, 
at ride om danmarksmesterskabet i 
ponydressur. Om fredagen sejrede de i PRI 
med 69% blandt landets 32 bedste ponyer. 
Om lørdagen og om søndagen blev de begge 
dage nr. 6 med 66% i henholdsvis PRT og PRM, 

som er de sværeste dressurklasser man rider på pony, og som er de klasser der 
skal rides til DM. DM også kaldet DRF-mesterskab finder sted ved Landsstævnet 
den 8.-10. august 2008 i Bogø Rideklub, Bogøvej 21, 5450  Otterup på Fyn. 

ABR nr. 2 ved Sydjysk Mesterskab i springning 

Lars Kragh Iversen nr. 3 

individuelt 
Ved distriktsstævnet i Sdr. Hygum Rideklub 
den 31. Maj / 1. Juni blev der redet om SJM 
for hold.  Aabenraa Rideklub blev fornemt 
placeret som nr. 2. Holdet bestod af Lars 
Kragh Iversen/ L´Armani, Jesper 
Meyenburg/ Convoy, Sune Damgaard 
Jensen/Checkpoint og Esben Christian 
Espensen/ Taarupgaards Troja. 
I weekenden den 6.-8. Juni blev der redet 
om det individuelle SJM i spring til Kongeå 
Rideklubs distriktsstævne. Aabenraa 
Rideklub kom 2 gange på sejrsskamlen med 
en 2. Plads til Espen Christian 
Espensen/Taarupgaards Troja og Lars 

Kragh Iversen/ L´Armani med en 3.plads. ( se billedet ) 

ABR med deltagelse i SJM dressur for ponyer 
ABR's ponyryttere var repræsenteret ved såvel Sydjysk mesterskab for hold i 
ponydressur den 14. og 15. juni i Vejle Rideklub og ved det individuelle mesterskab 
i dressur den 21. og 22. juni i Tørring Uldum Rideklub. 
Ved holdmesterskaber red Josefine Nissen på Klintens Lobo, Maria Lange Pedersen 
på Elan, Helene Asp Møller på Houdini og Pernille Pelck Petersen på Bæklunds 
Matilde. Alle på holdet ydede deres bedste lige netop den dag mesterskabet fandt 
sted og red til mellem 62% og 64%. Holdet blev samlet nr. 15 af 23 hold. 
For at blive kvalificeret til at ride Sydjysk mesterskab for hold skal man ride 
minimum 60% til et distriktsstævne i LA1 og man må ikke have placering til 
landsstævne. Vi håber at rigtig mange af klubbens ryttere vil forsøge at være med 
næste år. 
 
Weekenden efter blev Pernille Pelck Petersen og Bæklunds Matilde nr. 8 i det 
individuelle mesterskab for kat II med næsten 64%.  (tekst af Bettina Petersen) 

Vi styrker vores position 
De første Sydjyske mesterskaber, 
SJM, for heste blev afholdt i 1967 og 
blev i såvel dressur- som spring 
disciplinen vundet af een og samme 
rytter fra ABR, Carl Ernst Andresen 
og hesten Isabel. Antallet af 
mesterskaber til ABR er gradvist 
udvidet siden og omfatter følgende 
ryttere og heste: 
1967 C.E.Andresen/Isabel  drs     
1967 C.E.Andresen/Isabel  spr      
1968 C.E.Andresen/Isabel  drs     
1969 C.E.Andresen/Isabel  spr     
1970 C.E.Andresen/Isabel  drs      
1980 C.E.Andresen/Edelgraf  spr       
1984 C.E.Andresen/Edelgraf  spr 
1984 Lone A. Rasmussen  terrænspr      
1987 Bjarne Krogh/Sarto  spr      
1988 Lars K.Iversen/Rasti  spr     
1989 Kenn J.Andreasen/Poet  drs 
1997 Henrik Nikolajsen/Cardinal  spr 
1980 klubhold i spring                          
1990 klubhold i spring                       
1991 klubhold i spring                      
1997 klubhold i spring                        
1999 klubhold i spring                      
Axel V. Christensen Cup blev vundet 
1999 klubhold i dressur                          
 
De første SJM for ponyer 1 1975:  
1983 Charlotte Perret-Gentil  drs  
1983 Charlotte Perret-Gentil  spr 
1999 Lene Nikolajsen/Thacho  spr 
2007 Jeanett .P Petersen/Porche  drs    
2001 klubhold i dressur                 
 
De første SJM for juniorer i 1985:        
1985 Lars K. Iversen/Edelgraf  spr  
1995 Sanne Strunge/Cyklus  spr  
1996 Ane Raun/Coco’s J.L.V. spr 
2000 Marianne Filtenborg/Valida drs  
2001 Jesper Meyenburg/Ragallo spr   
 
De første SJM for ungryttere i 1999: 
1999 Manja Eriksen/Copperfield  drs 
2000 Manja Eriksen/Copperfield   drs  
 
Mig og Maarum Cuppen blev vundet 
2001 Bjarne Iversen/Sp Labyrint   drs 



Sune D. Jensen forlader ABR 
Med virkning fra 1. August vil Sune ikke længere undervise på 
ABR. Sune der endnu mangler 1 år af sin læretid som berider, vil 
fremover være at finde på Vilhelmsborg i Arhus. Grunden til, at 
Sune med så kort varsel forlader os er, at Sune er blevet fritstillet 
af sin læremester, Lars Ringkær, der forlader Sønderborg Rideklub 
med udgangen af juli måned.  Lars Ringkær tiltræder som ny 
berider i Holte Rideklub pr. 1. august. 
Sune har i det sidste års tid undervist vores springryttere samt 
taget sig af holdundervisning om aftenen. Udover dét har Sune 
også haft enkelte elver i dressur enetimer. Sune fortæller, at han 
har været meget glad for at komme i ABR og vil meget gerne 
fortsætte samarbejdet med rideklubben og rytterne.  Det betyder, 
at han fremover vil komme og undervise nogle lørdage/søndage  
alt efter hvad tiden- og hans kommende lærerplads tillader. Når 
Sune om 1 års tid bliver færdiguddannet berider hos Søren 
Valentin på Danmarks Nationale Hestesportscenter, ved han 
endnu ikke hvad fremtiden bringer. 

Glædelig nyhed 

Det er med stor glæde, at vi kan oplyse at rideklubben fra 1.juli 
har indgået aftale omkring undervisning med berider Ymad 
Abdelouarith.  Ymad vil fremover være tilknyttet vores enetimer i 
dressur og spring og efter behov vil der også være mulighed for 
holdundervisning i spring (max 4 ryttere). Han er i først omgang 
tiltænkt som afløser for Pernille Ørum der forlod os 1. Maj.  
 I Juli måned vil undervisningen foregå i tidsrummet kl. 14.00 – 
21.00 om tirsdagen. Fra 1. August vil Ymad også undervise om 
onsdagen i tidsrummet kl.14.00-21.00. 
Ymad kommer oprindeligt fra Marokko hvor han er uddannet som 
berider hos bl.a. Kong Hussein. Men han har i mange år undervist i 
Tyskland hos nogle af de største og mest anerkendte steder bl.a. 
Poul Schokemohle. Han taler perfekt tysk og det vil også være 
sproget han underviser i. Sproget vil selvfølgelig vanskeliggøre 
forståelsen men Ymad er klar over, at han er nødt til at ”vise” 
hvad han mener med det han siger. For aftale om undervisning 
kan Gitte Deutschbein kontaktes (tlf. 40 30 52 24 ). Hun vil 
formidle kontakten videre til Ymad.  
Undervisningen koster 25 euro for ½ time og 50 euro for 
holdundervisning i spring. Betalingen vil foregå via klubbens 
månedlige opkrævning. Gebyr for leje af hallen vil andrage 25 kr. 
pr ½ time, som tilfalder rideklubben. Det vil sige at en ½ enetime 
alt i alt vil koste 215 kr.  
Vi håber at alle vil tage godt i mod Ymad, så han kan blive en del af 
teamet. (tekst formand Kenneth Hansen) 

Nyt foder 
Vi har i samråd med, fodringskonsulent og PAVO-forhandler 
Elsebeth Dresler, ændret på vores hestes foder. Flere 
ryttere havde oplevet at deres heste ikke havde energi nok, 
og at de gik "døde" midt i et stævne. Vi mener også at 
behovet hos vores heste er ændret i takt med, at der er 
flere ryttere i stalden, der rider mere seriøst. 
 Vi har skiftet til produktet All sport som har: 
·  Ekstra magnesium 
·  Forhøjet E vitamin 
·  ekspanderet for øget energi 
·  Mucle care, for optimal muskelforsyning 
·  Med hørfrø  ( tekst Gitte Deutschbein ) 

 

Indvielse af den nye hal 

Sammen med Aabenraa Rideklub havde ridehallen 
fornøjelsen af, at markere ibrugtagningen af den nye 
ridehal. Det blev gjort i forbindelse med pinsestævnet den 
10. Maj 2008. 
Der blev pr post udsendt invitation til alle nye andelshavere, 
sponsorer, ”Rideklubbens Venner”, samt sponsorer til 
pinsestævnet. Arrangementet blev afholdt i midtergangen 
imellem den nye og den gamla hal. De deltagende blev budt på et 
mindre traktement med sandwichs, vin, kaffe og småkager. 
Formanden Carl Ernst Andresen bød velkommen og gav i den 
forbindelse et historisk tilbageblik omkring hallens tilblivelse samt 
over forløbet af byggeriet. Det skal i den forbindelse siges, at 
byggeriet af den nye hal også omfattede ny barriere i den gamle 
hal, samt ny stor port i den gamle hals sydende. Der er samtidig 
skabt mere plads foran rytterstuen, som giver mulighed for 
diverse arrangementer. 
Selve overdragelsen af den nye hal til den fremtidige bruger blev 
markeret i den nye ridehal, hvor Carl Ernst Andresen overdrog 
hallen til formanden for rideklubben, Kenneth Hansen. Det var én 
af rideklubbens unge talenter, Jeanett Pelck Petersen (Sydjysk 
Mester i pony dressur 2007) der sammen med formanden 
Kenneth Hansen klippede snoren, som synligt bevis på 
ibrugtagningen. (tekst Viggo Brodersen) 

Generalforsamling i Ridehallen 
Andelsselskabet Ridehallen (ikke at forveksle med 
rideklubben) har afholdt ordinær generalforsamling den 20. 
Maj 2008. Konstitueringen ser således ud: 
 
Formand  Carl Ernst Andresen 
Kasserer   Conny Sørensen 
Sekretær   Viggo Brodersen 
Bestyrelsemedlem Bjarne Frees 
Bestyrelsemedlem Alice Nicolajsen 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ridelejr, vælg mellem uge: 27, 31 eller 32 
Der er KUN plads/tilmelding tilbage for privatejede ponyer. 
For privatejede ponyer/heste der i forvejen er opstaldet på 
Mønterhøj er prisen 1.600 kr. pr. uge. Henv. Gitte D. 
 
Aabenraa Ringridning 5.- 6. juli (lørdag + søndag i år!) 
– Vi følges ad fra Enemark. Tidspunktet er præcis kl. 10. 
Tilmelding Bitten Broders 74 57 53 87 eller Britta Clausen 
74 63 09 46 eller Axel Juhl 74 64 63 55. 

 
 
 

NY BETON PÅ VANDSPILTOV PLADSEN: 
Har i lagt mærke til, at de grimme huller på 

vandspiltov pladsen er blevet lappet??? Tak til 
Jørgen Boysen, der brugte en ½ fridag på rideskolen 

Rideskolen har sommerferie-lukket i juli. 
Undervisningen starter op igen, mandag i uge 33 

PÅ GENSYN OG GOD SOMMER 
Vi ses igen….    Mandag den 11. august 


