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FORMANDENS KLUMME
!

LINDA AGERBO QVISTGAARD
Kære Alle!
Sommeren er gået sin vej og efteråret er kommet til os.
Til de af jer der cykler eller går til rideskolen – husk lygter og reflekser..
Vi har lige afholdt rideskole- og klubstævne med Klubmesterskab i dressur og spring for både pony og hest. De
seje og dygtige vindere ønskes tillykke med mesterskaberne. Samtidig skal alle hjælpere have stor tak for
indsatsen ved stævnet.
Så er vores alle sammens stævne-Heidi blevet mor til en dejlig lille dreng 19. september og vi glæder os til at møde ham.
Sidst men ikke mindst, så er de sidste coronarestriktioner ophævet, men vi skal stadig passe på os selv og
hinanden. Så husk at holde afstand, vaske hænder ofte og spritte af.
Linda Qvistgaard
Formand

Rideskolen
Hej alle!

BRIT BECK

Så er efteråret godt over os, og dermed også mere regn og rusk. Vi skal derfor bede jer alle huske at komme i god tid til timerne, da hestene
kan være godt beskidte og man kan IKKE ride på en beskidt hest/pony. Samtidig skal i naturligvis også huske at have varmt tøj med, gerne
mange lag, så man kan tage af, når der rides.
Vi har været så heldige at finde 4, faktisk 5 nye skoleheste :) De er nu alle i gang med deres fortsatte uddannelse, før de bliver præsenteret på
holdene. Vi glæder os vildt til fremtiden med dem :)
Lotte - en lille rød 3ér pony bliver pt redet af Freja Dahlgård. Lotte har været her nogle måneder, men har blot gået på fold med de andre små.
Hun er nu godt i gang med ridning og vi håber at hun kan komme lidt med på hold fra 1. november :)
Jazz, er en vallak på 4 år Connemara. Han bliver pt redet af Freja Dahlgård og Laura S, han klarer alt til UG og der skal meget til at slå ham ud
af kurs. Han er i sidste uge både præsenteret for ponygame og springning, så der sker meget med ham lige nu.
Møller, er en vallak på 3 år, Tinker. Han har lige som Jazz et helt fantastisk temperament. Da han kun er 3, tager vi alt lidt med ro. Han bliver
redet af Kalina og Julia M. Han er også så småt begyndt til bomtræning.
Rocky er 3 år og kun redet nogle få gange af Sofie, der vil derfor gå nogle måneder, før han flytter til rideskolen. Han er
en sød, sød stor 3´er pony. Rocky bor i privatstalden indtil videre.
Rosita. En sød lille brun hoppe på 4 år. Hun er ca. 153 4 år. Hun bliver lige nu uddannet af Sofie og vi
håber hun bliver klar til ridning på rideskolen fra Januar. Rosita, vil være en hest til de øvede elever.
Rosita bor i privatstalden indtil videre.
Vi har desværre stadig Sethos og Wasco på sygelisten. De er så savnet og vi håber at de snart er klar igen.

Og nu til noget helt andet…..vi må og vil prale lidt. Freja og Junior er blevet klubmestre blandt privatponyere til klubstævnet.
OG eventyret slutter ikke her, for det var både i dressur og springning. Det er så dejligt at vi på rideskolen har så dygtige elever og ponyer, som også kan gøre sig gældende blandt privat ponyer og heste.

KLUBMESTERSKAB 2021
LOUISE MOESGAARD

VI KAN SLET IKKE FÅ ARMENE NED! - KLUBMESTERSKAB I DRESSUR + SPRING 2021
Igen i år har vi afholdt klubmesterskab både i dressur og i spring. Klubmesterskabet afholdte vi udendørs, hvorfor vi krydsede alt hvad vi havde, for at
vejret ville holde tør – det virkede og vi kunne derfor afholde klubmesterskabet uden de store udfordringer fra vejrguderne.

Lørdag havde vi dressur, og her er resultaterne!

Hest:
1. Caroline Sanggaard på hesten Seeberg’s Duvina. Hun red til: 73.519%
2. Nikoline Brøndum Andersen på hesten Florboe’s Casia. Hun red til: 72.100%
3. Laura Mie Jensen på hesten Morning Star. Hun red til: 71.250%

Pony:
1. Freja Dalgaard på ponyen Balder. Hun red til: 74.900%

2. Marie Larsen på ponyen Lady. Hun red til: 70.800%
3. Frida Madsen på ponyen Yerbeston Dandy. Hun red til 68.100%

Søndag afholdt vi spring:

Hest:
1. Josefine Strøyer Beeck på hesten Medley
2. Sille Viuf på hesten Stensnaes Surprice
3. Anja Christensen på hesten Monso Essenbæk

Pony:
1. Freja Dalgaard på ponyen Balder
2. Sara Sofie Celander Hallund på ponyen Tilly Tots
Stort tillykke til alle placerede ryttere – sikke en flot kamp.

På Stævneudvalgets vegne vil vi gerne takke alle frivillige, som
kom og gav en hjælpende hånd.
Det ville ikke være muligt at afholde stævner uden jer.

PÅ DE NÆSTE SIDER KAN DU SE BILLEDER AF NOGLE AF VINDERNE.
Du kan finde mange flere fotos fra weekenden her: https://www.anjamogensen.dk/
Credit: Fotograf Anja Mogensen

Til højre: Præmieoverrækkelse,
klubmesterskab dressur for hest.
Herunder: Klubmester dressur 2021, Caroline
Sanggaard og Duvina

Herover: Præmieoverrækkelse, klubmesterskab
dressur for pony.
Til venstre: Flot stemning ved
præmieoverrækkelserne, med parade, fanebærer
og musik
Til højre: En glad klubmester i dressur for pony
2021,
Freja Dalgaard og Balder

Herover: Klubmester spring for pony 2021,
Freja Dalgaard og Balder
Til venstre: Klubmester i spring for hest 2021,
Josefine Strøyer Beeck og Medley

ELEVSTÆVNE SEPTEMBER 2021
Sikke en weekend med masser af dygtige elever – det kan kun bringe smil frem!
Vi vil gerne takke alle jer seje elever, som startede stævne her i weekend, hvor var det fantastisk
med alle de starter, glade børn og forældre.
Vi startede dagen med vores seje rideskoleelever, som har øvet sig og set frem til dette i flere uger.
Første klasse var LD2, hvor følgende blev placeret:
1. Mallie R.S Henriksen på Clock. De red til: 68.571%
2. Merle Behrendt på Tiger. De red til: 65.238%
3. Emma-Rose Simonsen på Clock. De red til: 64.762%

Super klaret piger!

LC1:
1. Andrea Brøndum Kirkelykke på Oscar. De red til: 67.200%
2. Alberte Petersen Benfeldt på Oscar. De red til: 66.000%
3. Alba F. S. Nielsen på Tiger. De red til: 65.200%
Her kan vi vist roligt sige, at de små ponyer også kan noget særligt!
I LC2/LC3 blev vinderen Sille Viuf på Surprice. Hun red til 67.600%
- stort tillykke!

Holdridning med trav:

Holdridning med galop:

Hold 1:

Hold 1:

1.

Rigmor Brenøe

1.

Sofie Toft

2.

Alberte Boel Molsing

2.

Caya Nyvang

3.

Nova F.S Nielsen

3.

Celina Seerup Ravn

4.

Lærke Torp

4.

Silje Joo Hansen

Hold 2:
1. Sofia Viola Reenberg
2. Fiola Due
3. Smilla Piil
4. Mathilde Rossen

Hold 3:
1. Athene Andersen
2. Emilie Kildal Brogaard
3. Agnes Sommergård Ipsen
4. Emma Isabella Tranberg Madsen

Hold 4:
1. Alberte Madsen
2. Ida Castenschiold
3. Elissa Maria Tange
4. Filippa Mathilde R Johansen

Søndag afholdt vi elevstævne i springning, hvor følgende ryttere modtog flotte rosetter:
Temporidt – uden bom:
•

Alberthe Boel Molsing på Tiger

•

Lærke Sørensen på Clock

•

Annesfoei Aagreen på Tiger

•

Sarah Tshernja på Junior

Rosettemodtager i 40 cm:
•

Zinash Jørgensen på Amanda

•

Caroline Krawiec på Jolly

•

Maria Gallas Rasmussen på Cupcake

• Malle R.S Henriksen på Clock

•

Sarah Tschernja på Junior

• Cecilie Seerup Ravn på Joe

•

Amanda Andersen på Cupcake

• Celina Seerup Ravn på Tiger

•

Maja Malinowska på Balder

Bom på jord:

• Linea Nybo Andersen på Spirit
Rosettemodtager i 50 cm:
30 cm:

1. Laura Sahl Nielsen på Junior

•

Andrea Brøndum Kirkelykke på Oscar

•

Maja Lund Jørgensen på David

•

Kamilla Sahl Nielsen på Joe

•

Laura Sahl Nielsen på Junior

•

Alba F. S Nielsen på Tiger

•

Julia Moesgaard på Cupcake

•

Clara Blågren på Amanda

•

Mathilde Ross Taarnager på Jolly

•

Jannie Petersen på Mellanie

•

Nikoline Toft på Appi

Rosettemodtager i 60 cm:

• Alberte Petersen Benfeldt på Oscar
• Caroline Krawiec på Jolly
• Maja Malinowska på Balder
• Sofie Toft på Joe

Tusind tak for at i havde lyst til at deltage. Vi håber på at se jer alle sammen
igen til vores næste stævne.

ELEVSTÆVNE 6/11-21
Næste elevstævne afholdes til november!
Igen kan du få lov til at vise, hvad du har lært på rideskolen, og vinde flotte præmier.
Her kan du læse om stævnet, og hvordan du melder til:

Skoleheste/-ponyer lørdag:
Klasse 1: LD2 B-bane
Klasse 2: LC1 B-bane
Klasse 3: LC2 + LC 3

B-bane

Klasse 4: Voksen procentklasse ld2/lc1/lc2 og lc3 B-bane
Klasse 5: Holdridning med trav.
Klasse 6: Holdridning med galop

Almindelige bestemmelser:
Regler og udklasning:
Rideskoleklasserne er kun åbne for ryttere, der modtager rideskoleundervisning på Team Cabe/RSR4, og rider på rideskoleheste/ponyer.
Såfremt der er under 3 tilmeldte i en dressurklasse bliver klasserne sammenlagt og afholdt som en procentklasse.
Klasserne er åbne for ekvipager, der ikke har vundet klassen 3 gange eller været placeret to klasser højere.

Holdridning: Holdridning er for nybegyndere. Der kan efter nærmere aftale oprettes hold med trækker.
Hvert hold består af ca. 3-5 ryttere, der ledes af en ridelærer i et valgfrit program, sammensat af ridelæreren.
Man kan kun starte én holdridning pr. stævne.

Klasse LD2, LC1, LC2 & LC3:
Der rides et fastlagt program, hvor hver ekvipage er alene på banen. Alle rider på B-bane. Der kan bestilles opråber i rideskoleklassen LD2. Det er
ikke tilladt at starte holdridning, hvis man starter program alene.

Voksen procentklasse: der rides et valgfrit program mellem ld2/lc1/lc2 og lc3. Alle rider på B-bane. Husk at skrive i tilmeldingen, hvilket program du
vil ride. Klassen er åben for dem som rider på voksenundervisningsholdet.

Tilmelding: Rideskoleklasser skal ske ved at maile anmeldelsesblanketten til følgende mail: rsr4staevne@outlook.dk
Startgebyr: Pris ved rettidig anmeldelse: Kr. 100,- pr. klasse, efteranmeldelse (tilmelding efter anmeldelsesfristen): 150,- pr. klasse
Betaling: via mobilepay tlf.:495284 KOPI af betaling skal vedhæftes anmeldelsesblanketten. Husk at skrive barnets navn på betalingen.
Anmeldelsesfrist: Søndag den 24/10 2021

Framelding: skal det ske på mail: rsr4staevne@outlook.dk senest onsdag d. 3/11
Efteranmeldelse: kun i det omfang tidsplanen tillader det, kontakt mail: rsr4staevne@outlook.dk om det er muligt.

Ekvipage: Samme ekvipage må kun starte 2 klasser pr. dag. Rides der holdridning, kan der kun rides 1 klasse pr. dag.
Man er kun sikret 1 start, hvis der er mange starter.
Program: med foreløbig tidsplan, er at finde på klubbens hjemmeside, www.rsr4.dk – mandag før stævnet.
Starttider: findes på klubbens hjemmeside, www.rsr4.dk – fredag den 5/11
Telefon: under stævnet: Tlf.: 20740296

RSR4 OG TEAM CABE HÆFTER IKKE FOR EVT. ULYKKER OG/ELLER TYVERI. ALT OPHOLD/RIDNING SKER PÅ EGET ANSVAR.

ANMELDELSE
Stævne:
RYTTERSTATUS
Navn:

Er du normalt elev på hold lørdage?

JA

NEJ

E-mail:
Telefon nr.:
HESTESTATUS
Heste ønske nr. 1:
Heste ønske nr. 2:
Heste ønske nr. 3:
Der SKAL anføres 3 hesteønsker, medmindre man har aftalt andet med sin ridelære.
I tilfælde af at der ønske forskel hest til dressur og spring, skal der anføres 3 hesteønsker i begge
dicipliner. Dette skal være tydeligt anført.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tilmeldes klasse nr.:

____________________________________________

Dato

|

|

|

|

|

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Underskrift

HEIDIS BABY
SOFIE JOHNESEN

Som mange af jer nok har set når i har været til stævne hos os så sidder Heidi desværre ikke
nede i sekretariatet lige pt, meeeeen der er en helt speciel grund til, hun har nemlig båret på en
lille overraskelse i 9 måneder.
Den 19-09-2021 kl 11.19 kom lille Carl Bjørn Hartung Jensen nemlig til verden, en sund og rask dreng på 3480g og 53cm.
Vi glæder os til at se ham og Heidi igen når hendes krop er klar igen.
Jeg har fået tilsendt nogle fine billeder af vores nye ”familie”-medlem som I selvfølgelig ikke skal snydes for.
Endnu engang kæmpe tillykke med den lille.

Nala tager sin rolle som
babysitter meget alvorligt

KAN DU HUSKE HANNE?
I sidste udgave af Hyppen sendte vi en stor tak til klubbens kasserer, Hanne,
som efter mange år trak sig fra bestyrelsen, og vi efterlyste en afløser.
Imidlertid skete der det… at der ikke kom nogen afløsere.
Så… Hanne er stadig vores kasserer! Og det er vi glade for – men på en måde
også lidt kede af, for Hanne har om nogen fortjent en pause.

Så vi søger nu en hjælper til Hanne!

Kan du hjælpe med betalinger en gang imellem, finde rundt i et excel-ark, eller bare lægge to
og to sammen – så vil din hjælp være meget værdsat!
Og husk - Hanne er her stadig, så du er ikke alene.

OPSLAGSTAVLEN
Som noget nyt i HYPPEN, er der nu kommet en opslagstavle, hvor i som medlemmer kan komme med input,
hesterelaterede varer til salg, et sjovt billede eller noget helt andet i synes i vil dele med os andre.
Send al info (vare, pris, stand, kontakt info osv) inkl. et GODT billede til sjoense@gmail.com

KALENDER
UGE 42

RIDELEJR

25.

OKTOBER

SIDSTE TILMELDINGSFRIST TIL KLUBSTÆVNE – SE MERE PÅ DRF GO

27.

OKTOBER

BESTYRELSESMØDE

3.

NOVEMBER

SIDSTE TILMELDING TIL ELEVSTÆVNE

6.

NOVEMBER

ELEVSTÆVNE

6.-7. NOVEMBER

KLUBSTÆVNE (D) – SE MERE PÅ DRF GO

5.

DECEMBER

JULEARRANGEMENT

23.

FEBRUAR

GENERALFORSAMLING KL. 19 – INDKALDELSE FØLGER

27.

FEBRUAR

FASTELAVN

APRIL

HJÆLPERFEST KL. 18 – INVITATION FØLGER

2.

