
 
Formandens beretning for 2018 

 

2018 har været endnu et rigtig spændende år for Hjortespring Rideklub.  

Jeg vil starte med at takke alle vores fantastiske dommere og hjælpere til alle vores arrangementer – I 

betyder ALT – I skal vide at vi og vores startende ryttere 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 – Tusind tak!!!  

Vi startede året med et hyggeligt og velbesøgt PTV-stævne i Allerød hos Lisbeth og Baloo. Det er en god 

tradition at holde et PTVinter Cup stævne, og der er altid en god stemning! 

En hyggelig Generalforsamling i starten af marts, hvor vi udover Championats vinderne også fik fejret de 

ryttere der høstede flest guldrosetter i DRF’s 100-års turnering. 

Så fik vi lige klemt endnu en PTVinter Cup ind - denne gang på Herlev Rideskole. Det var også en super 

hyggelig dag. 

I 2018 har vi afholdt klubmesterskab i springning for første, men bestemt ikke sidste gang! – Vi valgte at 

udskrive klubmesterskabet som stilspringning, hvilket vi synes fungerede rigtig godt for det gav god 

mulighed for at konkurrere jævnbyrdigt på de forskellige højder vores ryttere rider til daglig. Der blev kåret 

en klubmester for hhv. hest og pony – tillykke til Ewa/Figaro, der vandt for hest og Sofie/Strejfer som vandt 

for pony. I 2019 er det bestemt planen at afholde klubmesterskaber igen – og dressur klubmestre skal vi 

selvfølgelig også kåre! 

TREC Distriktsmesterskaber: 

I 2018 var vi værter for TREC Distriktsmesterskab for hold D1 i maj på Herlev Rideskole. Og da Ishøj måtte 

springe fra, afviklede vi Individuelt Distriktsmesterskab D1 i september. Hvor vi endte med at være værter 

for Individuelt mesterskab D2. Og selvfølgelig skulle der også kåres en klubmester i TREC! 

Distriktsmestre for hold blev Cecilie/Strejfer, Ewa/Figaro og Christina/Findus fra HJOR. Individuelt blev det 

Cecilie/Strejfer som også blev klubmestre i TREC. Tillykke til jer alle! 

Et enkelt orienteringsridt blev det også til… selvfølgelig i november og med Halloween tema – det er så fedt 

at se alle de fantastiske udklædninger og det giver god opmærksomhed fra de andre skovtursgæster når I 

kommer ridende. I år blev det lagt som tusmørke ridt for at skabe liiidt ekstra uhygge – det var faktisk rigtig 

(u)hyggeligt. 

Sammen med Berte og Hvidegård afholdt vi et PTVinter Cup stævne i november. Det fungerede rigtig godt 

med stævneafvikling på Hvidegård og det var dejligt at så mange fra bl.a. HJOR havde lyst til at hjælpe Berte 

og Hvidegård i gang med at afholde PTV. 

Året sluttede af med 2 traditioner – Flink Rytter prisen, som afholdes på Kildegården i Herlev, hvor Herlevs 

ryttere nominerer hinanden indenfor en håndfuld ”Flink rytter” kategorier – bl.a. sikkerhed og venlighed. 

En juletur til Kildegården blev det også til i år – endnu en gang blev der hygget og spist æbleskiver og 

drukket varm kakao og gumlet hø. Tak til Lisbeth og Kildegården for værtskab. 



 
 

HJOR på Distrikt 1’s Ranglister: 

I 2018 har vi ikke bare fået HJORere på Distrikt 1’s Ranglister, se https://www.d1-drf.dk/ranglister, vi fik 

hele 3 pokaler!!! I som rytterne skal selv indberette jeres resultater – så herned en opfordring til at gøre 

dette – bemærk at Distance allerede tæller fra LC og at alle niveauer af military tæller fra D-klasser og op! 

Det er netop på Military, at der i 2018 har været flere HJORere! Det blev til 3 pokaler: Sofie Holmslykke 

Jensen og Strejfer vandt ranglisten for ponyer – Annika Stumpe Pedersen og Aastrupgaards Sunshine blev 

nr. 2. For Heste fik Gry Albrechtsen og Kirkeby’s Cassio en flot 2. plads. Stort tillykke og hermed en 

opfordring til at indberette jeres resultater. 

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

I 2018 er vi blevet støttet af Agria, Blomsterfeen, Herlev Bladet, Trine Dalitz, Hööks, AB Rideudstyr, Torino 

pizza & grill, TIKA rideudstyr, TackShop, Alhvor, Horze København, LetRidning, Equine Touch, Riders Club, 

Hvidegård og Djuva.  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 kører fortsat rigtig godt takket være Johnnys gode arbejde. Tusind tak til vores 

fantastiske Webmaster! 

Husk at vi har klubtøj – det er en god mulighed for at genkende hinanden ude på stævnepladserne ☺ 

Tusind tak for et fantastisk 2018– 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!  

Inden jeg slutter beretningen vil jeg gerne reklamere for Agria DRF mesterskabet i TREC som afholdes for 

første gang i 2019, nærmere bestemt den 14-15. september. Mesterskabet bliver afholdt i de fantastiske 

rammer i Bernstorffparken og er et samarbejde mellem SPR og HJOR. Vi håber at I vil støtte op om 

arrangementet enten som deltagere eller som hjælpere/dommere. 

Jeg er utrolig glad 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

