
 Formandens beretning      for 2016 

 

Ja så er der gået et år mere, hvor Ledøje Smørum Rideklub så absolut har gjort 

sig bemærket rundt om i landet. Vi har stort set været tilstede ved alle større 

stævner så som DM her i paradressur , SM og landsstævnet for pony , 

Københavns mesterskaberne sidst og ikke mindst distriktsmesterskaberne. I alle 

stævner har vi gjort os godt bemærket med div. placeringer. Stort tillykke. Vi er 

også den mest vindende klub hvis vi kigger på ranglisterne på D1. 

 
 

Ranglistevindere 2016   

  Paradressur       

1 Lonnie Guldfrø Catwalk 166 LØSR 

2 Sofie Frost Hansen  Alexis 95 LØSR 

3 Hanne E. Christensen Titania's Larus af Westervig 64 LØSR 

     

  Dressur Hest       

1 Henrik Jørgensen Kraglunds Diggimond 91 LØSR 

2 Mette Thrane Foged Weltbestseller 56 SIV 

2 Natacha Normann Seemann Landlyst Romany 56 SIV 

      

  Dressur pony       

1 Izabella Anna Dibbern Malibu 125 LØSR 

2 Camilla Juul Møller Pilegårdens Royal 94 LØSR 

3 Laura Høj Vraa Damvadholms Principal Touch 76 BAL 

 

Det vil sige at vi tager vinder 3 ud af 8. 

Også i VM championatet rydder vi også bordet. 

I dressur vandt Jette Kastrup og i Spring vandt Karina Kosack, også her blev vi 

igen den mest vindende klub i VM sammenarbejdet. Endnu en gang skal der 

lyde et stort tillykke 

 

I 2016 har vi afholdt 3 Dressur med paradressur og 3 spring stævner, det ene 

spring stævne blev lavet som et velgørenheds stævne for Dyreværnet i Rødovre 

det gav et flot overskud på 6000 kr. Vores stævner i år er steget i deltager vi må 

håbe at dette fortsætter. 

 

Det var også i 2016 vi rigtigt fik sat gang i vores byggeri af et nyt cafe samt 

klubhus der skal lyde en meget stor tak til Jimmy for de mange weekender Samt 

hverdags aftner hvor han har gået og knoglet med huset også tak for hjælpen til 

de medlemmer som har hjulpet til ellers stod huset ikke som det gør, vi mangler 

lige den sidste finish inddøres men det kommer nok her til foråret. 

 



 Formandens beretning      for 2016 

 

Vi fik også sat gang i salget af vores klubtøj og jeg syntes også at det er rigtigt 

pænt, der har også været en pæn efterspørgsels på det og de som har købt har 

også været glade for det, vi håber at kunne udvikler lidt på det.  

 

Ledøje Smørum Rideklub er også med til at udvikle en ny medlems portal som 

hedder clumeo vi er ikke så langt endnu men håber at vi kan afprøve den i løbet 

af 2017. Her skal man kunne betale kontingent og betale til div arrangementer, 

kontakte medlemmer i mellem samt holde styr på div undervisnings timer så 

man kan se om der er undervisning eller ikke og ja det kan godt snakke sammen 

med Facebook men skal ikke betragtes som en ny hjemme side da den skal 

beholdes.  

 

Til sidst vil gerne alle vores sponsorer både vores sponsorer til stævnerne og de 

sponsorer som har støtte vores byggeri af cafe med div materialer osv. 

En tak til bestyrelsen for det gode sammenarbejde i gennem året. Tak til div. 

udvalg for deres store stykke arbejde de har lavet i gennem året. Tak til 

medlemmerne for hvis ikke i var her havde vi heller ikke Ledøje Smørum 

Rideklub.  


