
 

 

Formandens beretning for 2017 

 

2017 har været endnu et rigtig godt og spændende år for Hjortespring Rideklub.  

Jeg vil gerne starte min beretning med at takke alle vores fantastiske dommere og hjælpere til alle vores 

arrangementer – I betyder ALT – I skal vide at vi og vores startende sætter stor pris på jeres hjælp, og det 

glæder os at vores ryttere altid roser vores hjælpere og dommere for at yde en stor indsats.  

I de beretninger jeg har lavet de sidste par år har jeg været rundt om alle året arrangementer – det vil jeg 

ikke gøre i år, for dem kan man se og læse om på vores hjemmeside under Arkiv. I stedet vil jeg berette om 

nogle af de mange gode oplevelser jeg har haft i og ikke mindst med klubben i løbet af året 2017. 

Stilstafet Distriktsmesterskab: 

For første gang lykkedes det HJOR at være med i en Breddefinale i Stilstafet. Det var en utrolig hyggelig 

oplevelse for både deltagere og de ponymødre, som også var med. Begge breddestævner blev afholdt hos 

ISR. Til det første stævne var vi lige ved at måtte opgive at stille holdet – Emilie Sindt og Pebber kunne ikke 

den dag – heldigvis kunne vores reserve Gry Albrechtsen og Cassio hjælpe, men så blev Sarah Mansa 

Hansens pony Bine syg og gode råd var dyre. Heldigvis var det en kvik dommer, der overbeviste os om at 

Sarah da ”bare” kunne ride sine runder på Strejfer! – Så Sofie Holmslykke Jensen og Strejfer red en runde, 

så red Gry mens Gitte og jeg ændrede bøjler til Sarah og så red hun sin runde. Strejfer var en guttermand 

og gav begge piger to fine runder. På finaledagen var Sarahs pony Bine rask igen og Emilie Sindt og Pebber 

klar – og de tre tøser fik en mindeværdig 3. plads – med medaljer og flotte flotte 

distriktsmesterskabsrosetter. 

Jeg håber at vi også i 2018 kan få deltagere i Breddeaktiviteterne – og måske endda kvalificere hold til 

Landsdelsfinalen Øst, der afholdes i Bernstorffparken. 

TREC Distriktsmesterskaber: 

I 2017 har der været distriktsmesterskab både individuelt og for hold. Vanen tro var HJOR repræsenteret 

begge steder og gjorde god figur. Det Individuelle mesterskab blev afholdt hos os selv – i Hjortespringkilen 

og hele 2 HJORere kom på præmieskamlen – Camilla Poulsen og Gustur vandt og Gry Albrechtsen og Cassio 

blev nummer 2 – stort tillykke. 

Til Distriktsmesterskabet for hold fik vi også medaljer: Camilla Poulsen på Gustur, Camilla Jørgensen på 

Glitnir, Lisbeth Arredondo på Baloo og Gry Albrechtsen på Cassio fik en flot 3. plads. 

100-års turneringen i DRF: 

I anledning af at Rideforbundet fyldte 100 år blev der lavet en 100-års turnering, hvor der var store 

præmier på spil – vindende rideklub vandt en trailer (tillykke ISR) – meen HJOR klarede sig faktisk også 

ualmindelig godt og der gik jo ligefrem sport i at holde den flotte top 5 placering blandt ALLE landets 

klubber! – Og for at støtte op om ideen lavede vi vores egen interne guldsløjfeturnering så vores flittige 

guldsløjferyttere havde lidt at ride efter. Jeg er meget stolt over at vores forholdsvis lille klub kunne gøre sig 

i denne Turnering og faktisk endte på en fin 5. plads – sejt gået af jer alle! – og tillykke med de flotte 

guldsløjfer. 



 

 

TREC Cup One 2017: 

TREC udvalgets nye tiltag i 2017 var TREC Cup One og TREC Cup Two. TREC Cup One blev afgjort ved et 

finalestævne for de 19 bedst placerede ryttere på Holte i september og her var der hele 5 HJORere i blandt 

de kvalificerede. Til finalestævnet gjorde HJORerne god figur – både som hjælpere/dommere og de to HJOR 

ekvipager, der kom til start. Resultatet for HJOR: Gry Albrechtsen med Cassio – de blev samlet nummer 3 og 

jeg selv med datterens pony Strejfer, vi blev nummer 6. Super flot gået! Jeg håber at TREC Cup’erne 

gentages i 2018, og at vi vil se HJORere både i TREC Cup One og Two. 

HJOR på Distrikt 1’s Rangliste: 

I 2017 har vi for alvor fået HJORere på Distrikt 1’s Ranglister, se https://www.d1-drf.dk/ranglister. Rytterne 

skal selv indberette deres resultater – så herned en opfordring til at gøre dette – bemærk at Distance tæller 

allerede fra LC og at alle niveauer af military tæller! Det er netop på de to lister at der er dukket flere 

HJORere op i år og det var med en hvis stolthed at vi for første gang ”tog en pokal” – det blev Sofie 

Holmslykke Jensen og Strejfer som fik en 2. plads på military pony ranglisten. Stort tillykke og hermed en 

opfordring til at indberette jeres resultater. 

 

Til sidst en stor tak til vores sponsorer til vores stævner: 

I 2017 er vi blevet støttet af Blomsterfeen, Herlev Bladet, Trine Dalitz, Hööks, Horze, HorseConsult, 

LetRidning, Equine Touch, Klimagårdens Rideudstyr, Djuva, Hjem-Is og Equine Consult.  Og en tak til 

Cortavet for lån af P-plads til vores stævner. 

Vi er rigtig glade for vores sponsorer, der selvfølgelig har plads på vores hjemmeside såvel som i 

programmerne til de stævner de støtter. Det betyder meget for vores startende at der er nogle spændende 

præmier til vores stævner  

Vores hjemmeside fortsat kører rigtig godt takket være Johnnys gode arbejde. Tusind tak til vores 

fantastiske Webmaster! 

Tusind tak for et fantastisk 2017– Jeg glædes ved at jeg endnu en gang kan kigge tilbage på et fantastisk 

”HJOR år”. HJOR ånden ses både i Hjortespring og rundt omkring til stævner hvor HJOR’erne er gode til at 

støtte op om hinanden!  Og med vores nye klubtøj bliver det endnu lettere at genkende en HJOR rytter på 

stævnepladserne rundt omkring. 

Jeg er meget beæret over at være formand for en rideklub, der dækker SÅ mange discipliner og typer af 

ryttere. Tak til alle hjælpere, medlemmer, sponsorer og andre der har hjulpet klubben i det forgangne år. 

 

Med venlig Hilsen 

 

Christina Svensen 

Formand HJOR 

https://www.d1-drf.dk/ranglister

