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Tilfredshedsundersøgelse 
Bestyrelsen har i den forgangne uge udsendt mail til medlemmer hvori de ønsker svar på et par spørgsmål. 

Undersøgelsen er anonym og bedes afleveret i rideklubbens postkasse på Møntehøj seneste den 13/10-2010. 

DM-bronze til Maria og Windor i ponydressur 
Maria Lange Pedersen og Windor deltog i weekenden den 

20.-22. august i det individuelle DM-dressurmesterskab for 

ponyer på Rosenfelt Gods i Middelfart. De opnåede i B-

finalen en flot 4.plads i PRT med 66,4 %. 

 I weekenden den 3.-5. september deltog ekvipagen i DM-

dressur for hold som blev afholdt i Frederikshavns 

Rideklub. Maria red på holdet for Gråsten Rideklub og 

pigerne red samlet en 3. plads hjem i finalen. Og fik 

dermed hængt en flot bronze-medalje om halsen. 

Der var i alt 15 hold til start i DM mesterskabet. Og i finalen 

tog de Syd- og Sønderjyske ryttere godt for sig af ”kagen”.  

Foruden Gråsten Rideklub blev Svenstrup Køre- og 

rideforening nummer 2 og sølvmedaljevindere. For begge 

holdene var der dog tale om lånte fjer. Ikke alle rytterne 

kom fra de respektive klubber. Men medaljerne var i hus! 

 

Lars og Queen nr. 8 i VM finalen  
Lars Kragh Iversen var én af de få amatører i blandt mange professionelle springryttere der havde kvalificerede sin  7-årige 

hoppe Queen til VM for ungheste i Belgiske 

Zangersheide. I trøstfinalen deltog 100 ekvipager, 

men Queen og Lars var blandt de blot 20 fejlfrie 

ekvipager og kunne med tiden 70,37 tage sig af 

klassens 8. plads. Udover en flot 8. plads kunne Lars 

også bryste sig af, at være den af de danske ryttere 

der klarede sig bedst på en dansk-avlet hest!  

Queen er efter holstenerhingsten Quantum ud af 

SRDH Cassina e. Cassini I/Lancier og opdrættet af 

H.C. Toft, Fredericia. 

Queen er ud af en særdeles præstationsstærk 

hoppestamme. Moderen Cassina var som 5-årig 

kvalificeret til DSA finalen. Mormoderen er A-

hesten i springning Regina H e. Lancier, hun gav 

bl.a. S-hesten Logina e. Logan. Tipoldemoderen 

Rachel e. Raimondo var bl.a. mor til S-hesten Rikke e. Aspirant som i 1993 vandt bronze ved DM i springning for seniorer. Rikke 

havde flere sejre og topplaceringer i SB og SA-klasser gennem sin karriere og blev selv mor til hestene Mac Millan e. 

Maerchenprinz som gik dressur på PSG niveau og Celester e. Casanova som sidste år placerede sig på en 6. plads ved DM i 

dressur for ungryttere i 2009 under Christina Møller. 

Rachel gav også den kårede hingst Le-Mont H e. Leandro som havde sejre og placeringer i PSG- og Intermediare-klasser. 

 



  

  

Udvidet klubstævne på Møntehøj 
I skrivende stund bliver der afholdt dressur-klubstævne for heste på Møntehøj. Af gode grunder kan der derfor ikke 

berettes om placeringer til Aabenraa ryttere endnu. Men i weekenden den 25.-26. september afholdte klubben 

dressur-klubstævne for distrikt 8 ponyryttere. I alt 96 starter var der denne weekend og følgende ryttere fra 

Aabenraa Rideklub fik placeringer: 

LC1  4. Kimberley Petersen/Masserati 67,9% 

 5. Emilie Christiansen / Elvis  67,1% 

LC2 3. Emilie Christiansen/Elvis  68,6% 

 4. Caroline Svennesen/Debora 26 67,3% 

LC3 4. Caroline Svennesen/ Simba 67,9% 

 

Breddeaktiviteter  
I vinter/forår 2009-10 deltog Aabenraa rideklub med 2 hold i Team Cup. Det er rigtig sjovt og hyggeligt, at komme 

rundt på de andre rideklubber og prøve deres heste/ponyer. Formålet med breddeaktiviteterne er at udvikle 

rytteren, samtidig med at det skal give deltageren en holdoplevelse. Holdoplevelsen er meget central for alle 

aktiviteterne, da målet er samlet at give alle en kluboplevelse. Aktiviteterne sætter fokus på forskellige aspekter af 

ridningen, hvor nøgleordene for de forskellige aktiviteter er: 

  

Balance og motorik - ponygames 

Samarbejde og koordinering – kvadrilleridning 

Omstilling og flexibilitet – team cup 

Balance og samarbejde - stafetspringning 

  

Under andre aktiviteter vil du kunne finde et væld af aktiviter, der alle har det til fælles, at de er velegnet til 

undervisning på rideskolehold, samtidig med at de kan dygtiggøre den enkelte rytter. Aktiviteterne har ligeledes 

større fokus på rytterens kapacitet og evner, fremfor hestens. Slutteligt vil også disse aktiviteter være med til 

at bibringe rytterne fællesskabsfølelse og dermed styrke sammenholdet i klubben. 

  

En gang årligt afholdes der landsfinaler indenfor mange af disse aktiviteter. Landsfinalerne er en kombination af 

ridelejr og konkurrence, hvor der selvfølgelig er et sportsligt koncept men hvor det er klubben som et hold, der er 

afsted i en samlet flok en hel weeekend. For at komme med til Landsfinalerne, skal klubben have kvalificeret sig 

hjemme i distriktet. Men som udgangspunkt vil der være aktiviteter for alle ryttere og heste, ingen ekvipage er for 

god eller dårlig til ikke at kunne finde lige netop deres aktivitet. Skal forældrene eller kæresten med, er der også 

altid en ledig plads i heppekoret.  

  

Vil du være med på en af de enkelte aktiviteter til den kommende vinter/forårs turnering? 

Tænk allerede nu over om det er noget du har tid og mulighed for. Der vil på rideskolen på et senere tidspunkt blive 

hængt opslag op omkring et ”tilmeldingsmøde” hvor alle aktiviteterne vil blive gennemgået.  

 

Et par glade team-cup ryttere fra sæsonen 2009-10 

F.v. Helle Petersen / Sundance, 

Lene Christensen / Max, 

Eva Hansen / Puma 

Dorthea Hansen Berg / Kahn 


