Beretning 2019
2019 har igen været et travlt år, det er blevet til i alt 7 stævner (dressur, springning, military
og Trec) samt en Subaru kval.
Trec stævnet i maj med 44 starter, military stævnet i juli med 100 starter, og efter min mening
det bedste stævne nogen sinde. Alt flaskede sig, der var god stemning, og meget ros fra
rytterne J
Vi har fået afviklet vores klubmesterskaber:
Trec: Sarah og Wilma
Dressur hest og pony samlet: Mette og Lurito
Springning hest: Ane og Maggie
Springning pony: Victoria og Luna
Military: Isabella og Fantussa
Flotte resultater:
Bronze til Katja og Morty til senior DM i military
Guld til Katja og Morty til DM i trec
Bronze til Maria og pony til DM i trec
5 i top 10 ved DM i trec
Deltagelse i DM for hold i dressur, Henrik, Maja, Maria og Caroline
Bronze til Alberthe og Harry ved DM i miliarty for J/YR
1. plads til Mette og Zaim ved Distriktsmesterskaberne i distance
Deltagelse i nordisk mesterskab i Military Katja og Alberthe (Sølv til DK i hold, Katja)
1. plads ved Distriktsmesterskaberne i dressur for hold, Katja, Camilla, Natasja og Andrea.
1. plads ved Distriktsmesterskaberne i trec for hold, Sanne, Pernille, Ane og Henrik
2. plads ved Distriktsmesterskaberne i trec for hold, Sarah, Anita, Anders og Patricia
1. plads ved det kombinerede distriktsmesterskab for pony, Malou Grewal og Lentekriebel
Deltagelse i EM for hold i military, Katja og Morty (Dk blev nr 5)
1. plads i Trec cup zero til Sanne og Vignir med pigerne fra Vestegnen.
1. plads i Trec Cup two til Maria og Pony
2. plads i Trec Cup two til Katja og Morty
Deltagelse i DM for hold i military, Ida, Isabella, Alberthe.
Deltagelse i internationale trec stævner i Irland og Skotland.
… og mange flere J
Så skønt at se så mange ISR’ere rundt på stævnepladserne.
Vi har fået mange nye medlemmer, både nogen der kommer udefra men også på gårdene i
nærheden, dejligt med lidt nye og ”friske” kræfter.
Gode hjælpere til vores stævner, men vi ønsker gerne at flere af vores medlemmer vil støtte
op omkring vores arrangementer J Stævner giver klubben mulighed for at udvikle sig og
holde vores ting og faciliteter vedlige.
Udover alle vores stævner har vi også afholdt nogle forskellige kurser, blandt andet intro
kurser i både trec og military, som var en stor succes.

Dressur/program kursus med Camilla.
Har I gode ideer til andre arrangementer, så hører vi dem gerne J
Terrænbanen er blevet udvidet med flere nye spring, hvilket også betød vi kunne afholde
vores første CNC100 til militarystævnet, skønt.
Med mine 16 år i ISR, så synes jeg at sammenholdet i klubben er bliver bedre og bedre, vi er
gode til at hjælpe og heppe på hinanden. Vi er en klub med medlemmer i alderen 10 til 65, så
det er klart at der er nogen man har mere til fælles med end andre J
Det er sjældent der er konflikter, men det hænder, that’s life.
Episoden med Vestegnsmesterskaberne i springning. Det har aldrig været et problem at sætte
hold og det har indtil videre gået op, sådan så man er kommet på det hold man gerne ville.
Men det var ikke tilfældet i år. Lidt frem og tilbage på facebook (facebook er godt til meget,
men ikke konflikter), endte ud med at en rytter trak sig.
Vi vil gerne fremover være fri for en evt. konflikt omkring holdsammentætning til
Vestegnsmesterskaberne, og sikre at alle der vil kan komme til at deltage. Derfor har vi i
bestyrelsen fælles besluttet at vi fremover sætter holdene, men at man selvfølgelig gerne må
ønske J
Held og lykke til jer alle der skal ride VM i den kommende weekend.
Et par år siden vi har holdt en klubfest, så dejligt at et par af vores medlemmer har taget
initiativ til at afholde en julefrokost J Bestyrelsen opfodre alle til at deltage, så vi alle kan
lære hinanden bedre at kende og få et endnu bedre sammenhold.
Mere til info:
Husk at tage hensyn til hinanden på klubbens faciliteter. Der skal være plads til alle. Det er fint
man hygger sig og snakker sammen mens man rider, men larm og støj høre ikke til i en
ridehal eller på en ridebane.
Respekter tiderne der er sat af til de forskellige discipliner. Selvfølgelig må man springe på
andre tider end der står, men spørg lige om lov inden hvis der er andre der rider. Hvis der er
spring oppe i dressurtiderne, og der kommer nogen der vil ride dressur, så må de gerne sige
at springene skal væk.
Synes ellers det virker til det fungere fint med bookning af undervisning på facebook.
Hjælp os gerne med at få besked hvis der opstår ”uheldige” situationer, det er ikke så mange
af os i bestyrelsen der kommer på banen eller i ridehallen dagligt.

