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Team Cup 2011  

Så blev den indledende runde i dette års Team Cup afviklet, og igen i år stillede Aabenraa Rideklub med to hold. 

Begge hold har redet tre gange - to gange på udebane og en gang hjemme. ABR1 måtte dog se sig slået og gik 

desværre ikke videre til semifinalerne, hvorimod ABR 2 stadig er med i kampen om en plads til landsfinalerne på 

Wilhelmsborg. Næste gang der skal rides er fredag den 8. april klokken 18.30 på Mønterhøj. Det er denne rundes 

afgørende ridt, så vi håber på masser af opbakning fra vores klubkammerater. Begge hold har haft nogle super gode 

oplevelser, hvor de har mødt en masse nye mennesker fra de omkringliggende klubber samt fået sat deres 

ridemæssige evner på prøve, og vi er helt sikkert med igen næste år. (Team Cup leder Lene Christensen) 

Generalforsamling 

I den forgangne måned har klubben valgt ny bestyrelse. Der blev genvalg til Claus Krebs. Af nye og gamle 

medlemmer har bestyrelsen efterfølgende konstitueret sig således: Claus Krebs (formand), Jesper Stolberg-Rohr 

(næstformand), Brian Christensen (kasserer), Claudia Craft-Johnsen (sekretær) og Lars Kragh-Iversen. Som suppleant 

blev Lene Christensen og Sønke Iversen valgt. 

Stafetspring 2011 

Søndag den 3. april starter årets 1. runde i Stafetsprings turnering på Sønderborg Rideklub. Turneringen kører over 3 

omgange. Næste gang der skal rides er lørdag den 30. april kl. 10 i Toftlund Sportsrideklub. Og afslutningsvis rides 

der på dyrskuepladsen til Det Sønderjyske Fællesdyrskue lørdag den 28. maj kl. middag. Når de 3 runder er redet 

står det klart hvilke klubber der fra distrikt8 går videre til landsfinalerne på Vilhelmsborg  den  24.-26. juni. 
Rideklubben har tilmeldt 2 hold som skal dyste imod de øvrige 10 hold i distrikt8.  

Mønterhøj B består at Anna Reinholdt Beck/Kahn, Line Clausen/Tøsen, Anna Maria Bolding/Flicka og Lina 

Lindberg/Buster. Mønterhøj A består af Emilie Christensen/Tøsen, Anne Petersen/Buster, Frederikke 

Svennesen/Pinochio og Caroline Svennesen/Elina 17. 

Kursus med Ole Linnet... 

Den 26. og 27. marts 2011 holdt rideklubben kursus med Ole Linnet, der gav undervisning i både spring og dressur. 

Udover undervisning havde Ole sin egen hest med, som han brugte til clinic og rideteori, for de ryttere der deltog i 

kurset. Alle deltagere havde en super god og ekstremt lærerig weekend, og forhåbentlig kan succesen gentages 

senere på året . 

Ridelejr i uge 26 – er endnu ikke fyldt op…. 

Helle P. samt forældre laver i begyndelsen af børnenes skoleferie et brag af en ridelejr (uge 26). Der bliver tale om 1 

uge i år men til gengæld med plads til ca. 30 ryttere. Der er allerede mange tilmeldinger til lejren, men skulle du ikke 

have nået at tilmelde dig og syntes du det lyder som noget lige for dig, så tag kontakt til Helle P tlf. 21966925. og hør 

om mulighederne. 

Opstaldermøde 

Hermed inviteres alle opstaldere til informationsmøde omkring opstaldning i forbindelse med Sydjysk Horse Show. 

Mødet afholdes torsdag den 7. marts 2011 kl. 19.00 i Rytterstuen 

På mødet vil bestyrelsen informere omkring tidspunkter mv. for fraflytning af bokse i forbindelse med stævnerne i 

maj måned. Vi vil gerne på mødet have en tilkendegivelse af hvem som har brug for hjælp til at finde anden løsning. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 



                                                                                                                                                                                   

Klubmester 2010 

På generalforsamlingen er der igen i år blevet uddelt hæder og 

klubmesterskabs-titler til nogle af klubbens stævne ryttere.  Selvom vi 

skriver 2011 nu, er det placeringer fra 2010 der er gældende for hvem 

der har opnået flest point i de forskellige discipliner og kategorier af 

stævner. De indberettede placeringer er blevet omregnet til point, som 

til sidst er afgørende for hvem der bliver klubmester.  

Til oplysning for nye ryttere i klubben er det rytternes eget ansvar, at få 

indberettet sine placeringer. Der er p.t. kun mulighed for at indberette 

via resultatlisten på opslagstavlen på rideskolen. 

Øverst f.v. Lene Christensen/Max og Lars Kragh Iversen/Queen 

Midterst f.v. Louise Jørgense/Buster og Maria Lange Petersen/Windor 

Nederst f.v. Caroline Svennesen/Debora 26 og Elina 17 samt Julie 

Herskind/Magic og Nemo. 

 
Klubmester Elevryttere    Point 
 
1.     Eva Søndergaard Hansen / Puma     4 
2. Louise Jørgensen / Buster      2,5      
 

Hans Tarps Jubilæumsvandrepokal for seniorer (over 18 år)  
                            

1. Lars Kragh Iversen / Queen  633 
2. Jesper Meyenburg / Akinos       180 
 Mette Vonsild  / Cyrano V       114   

 Julie Knudsen  / Atlanta    46   

 Mia Oudal / Coco Chanell S    44 
      

 C. E. Andresens Vandrepokal for juniorer (under 18 år) Point 
 
1. Maria Lange Pedersen / Windor Vom Gwick 973 
2. Josefine Ansbjerg Nissen / Lobo  138 

 Caroline Svennesen / Elina     40 

 Frederikke Svennesen / Pinochio    20 

 
Klubmester Spring Pony     Point 

 
1. Julie Herskind / Magic     43,5 
2. Caroline Svennesen / Elina      32,5 
 Frederikke Svennesen / Pinochio    21 
  
Klubmester Dressur Pony    Point 

 
1.  Julie Herskind / Magic     88 
2.  Caroline Svennesen / Debora    33 
 Johanna Poulsen / El-Dominus    20 

 Kimberly Petersen / Masserati      3  

 Ditte Hedegaard / Flika       3 

 
Klubmester Spring Hest      Ingen placeringer 
 
Klubmester Dressur Hest    Point 

 
1. Lene Christensen / Max     24 
2. Julie Herskind / Nemo     18,5 
 Lise Hedegaard / Shiney       8  

 Christina Marloth / Blanca       8 

    


