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Frost, sne og kulde på Møntehøj 
På grund af frost er det vigtigt at holde porte og døre lukket i stalden på Møntehøj.  

Vandrørene kan ikke tåle frost. 

 I den lange stald vil det være ønskeligt om i hesteejerne kan stille en spand frem foran jeres hest’ boks, ligesom det 

blev gjort sidste år i de kolde vintermåneder. 

Kommende julestævne med besøg af julemanden 
Lørdag den 18. december afholdes der internt julestævne i rideklubben. Dagen startes med dressur- og spring 

konkurrencer, som gælder alle rideklubbens ryttere. ALLE kan deltage i stævnet. Der rides LD2 og LC2 eller ”bestem 

selv et program” og derefter spring. Der er også en klasse for lørdagsholdene.  Startgebyr udgør 40 kr./klasse og 

tilmelding kan ske direkte til Lorenz eller Lene (tlf.  5121 4284 efter kl. 17.) eller også ved at skrive sig på listen på 

opslagstavlen ved rytterstuen. 

Julemanden kommer på besøg midt på dagen, hvor der danses om juletræ og uddeles ”godteposer”. Godteposerne 

kan købes for 15 kr/stk. Cafeteriaet servere på dagen varme drikke og æbleskiver. 

Løsspring 
Der er taget initiativ til at lave løsspring hver søndag på Møntehøj. Kom og kig eller skriv jeg på listen på 

opslagstavlen ved rytterstuen. Det koster 50 kr/gang og starter søndag k. 9.00. 

Resultater fra C-stævne i spring for heste den 13.-14. november 
Aabenraa rideklub var vært for et indendørs distriktsstævne i spring for heste. 

Af egne ryttere var der udelukkende topplaceringer.   Resultaterne som tilfaldt klubbens ryttere så således ud: 

U-LB 1* 1.  Helle Pedersen / Elmegårdens Sisi I 

LA 3.  Mette Vonsild / Cyrano V 

U-LA 1* 1.  Lars Kragh Iversen / Elmegårdens 

Aritos 

MB 1* 1.  Lars Kragh Iversen / Queen 

U-LC 1* 1.  Sofie Lassen / Wudi Catsburg 

LB 2* 2.  Lars Kragh Iversen / Elmegårdens 

Aritos 

U-LB 2** 1.  Helle Pedersen / Elmegårdens Sisi I 

U-LA 2** 1.  Helle Pedersen / Elmegårdens Sisi I 

MB 2** 1.  Lars Kragh Iversen / Queen 

 

Resultater fra D-stævne i dressur heste 2.-3. oktober 
D-stævne er det samme som et venskabsstævne eller også kaldet udvidet klubstævne. Forskellen på C-stævner og D-

stævner er, at D-stævner ”kun” indbyder klubber fra eget distrikt. Det vil sige distrikt 8 (Gl. Sønderjyllands Amt) for 

vores rideklubs vedkommende.  Hvorimod C-stævner er åbne for alle distrikter i Danmark.  

Af egene rytter fik følgende placeringer: 

LC1   4.  Julie Herskind / Nemo  65,0% 

LB1   2.  Lise Hedegaard / Shiney Star Light 64,4% 

LB2   2.  Christina Marloth / Blanca 67,0% 

 

LA1   3.  Helle Pedersen / Sundance 67,3% 

          3.  Lene Christensen / Max  67,3% 


