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Velkommen til Lorenz Linnet 
Rideklubben og bestyrelsen vil gerne byde vores nye 

berider Lorenz Linnet velkommen på Møntehøj.  

Berider Lorenz Linnet vil varetage den daglige 

ledelse, lede og forestå holdundervisningen, 

enetimer i dressur og spring, tilridning, samt 

klargøring af heste til kåringer. 

fredag den 2/10 2009 kl. 17.30 , vil bestyrelsen 

være vært ved en velkomstreception.  Mød op og få 

en snak med Lorenz og bestil tid til undervisning for 

vinteren. Ryttere der kommer udefra gælder samme 

regler som ryttere i klubben, at de selvfølgelig er 

medlem af Aabenraa Rideklub. 

 

 
 

Farvel til Rikke Korup 
Med virkning fra 1. oktober vil Rikke ikke længere undervise i ABR. Rikke har 

igennem det sidste års tid undervist holdtimer dressur, børnehold i hverdagene og 

enetimer i dressur. Rikke fortæller, at hun har været meget glad for at komme i 

ABR og det har i allerhøjste grad været gensidigt.   Rikke har sagt, at såfremt der 

bliver brug for ekstra assistance i fremtiden er vi velkommen til at trække på 

hendes ekspertise. Rikke har sidste arbejdsdag den 29. september og starter som 

ny freelance foderkonsulent i Ströh.  

 

 

Undervisning fremover 
Lorenz Linnet vil starte ud med, at tage alle undervisningshold. Det gælder sig børnehold i hverdagene, mountain 

games, frititidshjem, holdtimer dressur, holdtimer spring, enetimer dressur og enetimer spring. Lørdagsholdene vil 

fremover blive varetaget af Lene Christensen og Jette Andresen.  

 

 

Stor tak til Julie Knudsen og Lene Christensen 
Rideklubben og ikke mindst rideklubbens børn og ridelejr har nydt godt af Julie og Lene’s pædagogiske 

rideundervisning igennem sommeren og sensommeren. Julie har været flittig og engageret springunderviser og det 

må siges at hun slutter sin ”karriere på toppen”. Ikke i meget lang tid har der været så mange børn på springholdene 

som nu. Der afleveres således hele 3 børnehold om onsdagen i spring. Lene har været en meget stor hjælp igennem 

flere sæsoner og heldigvis siger vi ikke helt farvel til Lene. Hun vil fortsat undervise hver anden lørdag. Men Lene har 

ligesom Julie været en utrolig stor hjælp med sit enorme engagement og loyalitet overfor klubben.  Herfra skal lyde 

en stor tak!! 



  

  

Stort klubstævne den 26.-27. September på Møntehøj 
Rideklubben har netop afholdt stort venskabsstævne / D-stævne med deltagelse af pony og heste fra hele region 8. 

Der var 97 starter i dressur/hest og 71 starter i dressur/pony. Klubbens egne ryttere blev placeret således: 

Det har været dejligt med al den opbakning medlemmerne i rideklubben har lagt i forbindelse med stævnet. Det er 

rart at klubånden er vendt tilbage og lever på Møntehøj! 

 

LA1 pony kat. III-II-I 2.pl  Julie Herskind/Magic (67,6%) 

  2.pl  Johanna M. Paulsen/El Dominus (67,6%) 

LB2 pony kat. III-II-I 3.pl  Johanna M. Paulsen/El Dominus (68,8%) 

LC2 pony kat. III-II-I 2. Lina Linberg / Oliver Kahn (66,8%) 

LC1 pony kat. III-II-I 2. Caroline Svennesen / Simba (67,5%) 

LD2 pony kat. III-II-I 1. Ditte Hedegaard / Flika (72,8%) 

Coaching i ridesporten 
Dressurrytter og mangeårig coach for dygtige danske konkurrenceryttere, Kimi Nielsen, er inviteret af distrikt 8 til at 

afholde 2 timers foredrag.  Hvornår og hvornhenne: 

Haderslev Kasernes Auditorie,  lørdag den 3.oktober kl 13-00-16.00 
Målgruppen er unge konkurrence ryttere, pony, junior og youngriders samt maksimum 2 pårørende for hvem der 

typisk deltager i konkurrence med rytteren. 

Tilmelding kan nås endnu til Hanne Berg på mail berg@os.dk eller SMS på tlf. 21 91 82 55 med angivelse af navn, 

rytterlicensnummer, klub og antal deltager. 

Kommende arrangementer  
3/10 2009 Coach foredrag med Kimmi Nielsen, Haderlsev Kaserne (se tilmelding ovenfor) 

31/10-09 DRF – halvvejsmøde 2009, Fredericia kl.10.00-16.30. 2 stk. fra bestyrelsen deltager. 

4/11-09 Orienterende møde om DRF breddeaktiviter, Vejle Rideklub kl 18.00-21.00. Hvem deltager? 

7.-8/11-09 C-stævne dressur (hest) 

14.-15/11-09 C-stævne spring (hest) 

6.-7/3-10 C-stævne dressur (hest) 

20.-21/3-10 C-stævne spring (hest) 

 

 

 

 

 


