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Så gik 2018, hvor vi for alvor fik taget vores nye baner i brug og vejret var jo
lige til det, desværre har der været lidt problemer med, men gudskelov er der
blevet rette op på det løbende, så det skal nok blive godt.
Ledøje Smørum rideklub har også været godt repræsenteret ude i landet også
intentionelt,
Ved DM i para-dressur var der 3 LØSR-ryttere til start.
Line Faxe / Edzer vandt bronze i U25-mesterskabet. Det er nu 3. år i træk, at
Line vinder bronze.
I DM for grad 5 blev Michéle Kaisler nr. 5 og Hanne Christensen nr. 7.
Efter sommerens indledende runder i Brogaarden Para Cup havde 2 LØSR
ryttere, Michéle Kaisler / Burberry og Hanne Christensen / Titanias Larus af
Westervig, kvalificeret sig blandt de 10 ekvipager, der gik videre til finalen. I alt
havde 21 ekvipager deltaget i årets cup og kæmpet om de 10 finalepladser.
Finalen blev afviklet ved et stort C-stævne på Dalumgård Rideklub i Odense.
I finalen red rytterne to dage. Det var det samlede resultat over begge dage, der
afgjorde resultatet i cuppen.
Michéle Kaisler / Burberry Vandt og Hanne Christensen / Titanias Larus af
Westervig blev nr. 6. Tillykke.
Ved de nordiske mesterskaber deltog Anni Meijer i NM for para-ryttere.
Det blev til to flotte 4.pladser
Anni har i år endvidere fået placeringer ved andre internationale stævner.
Sofie Frost Hansen og Elmegaardens Don-Juan vandt sølv ved
distriktsmesterskabet i para-dressur i Distrikt 1. endvidere blev Sofie valgt som
årets talent 2018. endnu en gang tillykke.
Ved Vestegnsmesterskaberne i Glostrup Rideklub gik det rigtigt godt for LØSR.
I ponydressur vandt Mille Marie Jørgensen / Nørlunds Samantha
vestegnsmesterskabet for 2. år i træk
I dressur for heste vandt Lea Hoffmann Simonsen / Nørlunds Vladimir.
Astrid Bay Rasmussen / Almroths Minardi blev nr. 4
I holdkonkurrencen blev LØSR nr. 5
Samlet blev LØSR mest vindende klub i dressur med i alt 25 point. Glostrup
blev nr. 2 med 19 point.
Det er nu 3. gang i løbet af de seneste 4 år, at LØSR bliver mest vindende klub i
dressur.
LØSR har vundet titlen i 2015, 2016 og 2018.
Mille Marie Jørgensen og Nørlunds Samantha blev nr. 3 i
Københavnsmesterskabsfinalen i LA3 for ponyer.
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Fire LØSR-ryttere vandt pokaler på Distrikt 1’s rangliste
Sidrig Køhl / Cassiopeia vandt ranglisten i Springning for heste meget sikkert.
Det er første gang, at en LØSR-rytter har vundet en pokal på denne rangliste.
Ranglisten i Paradressur var igen i år totalt domineret af LØSR-ryttere. De
seneste 4 år har LØSR-ryttere hvert år vundet alle 3 pokaler på denne rangliste.
Michéle Kaisler / Burberry vandt ranglisten, mens Hanne Christensen / Titanias
Larus af Westervig blev nr. 2 og Sofie Frost Hansen / Elmegaardens Don-Juan
nr. 3.
Vestegnsklubbernes ranglister i 2017-18. var LØSR igen i år også godt
repræsenteret.
Jette Kastrup / Mosely Brownie vandt ranglisten i dressur.
Karina Kosack / Knapholms Silverboy vandt ranglisten i springning for 3 år i
træk.
Der skal også lyde et stort tillykke til alle i vores egne rangliste.
Dressur.
Vinder Jette Kastrup / Mosely Brownie
Nr. 2 Astrid Bay Rasmussen / Minardi
Nr. 3 Mille Marie Jørgensen / Nørlunds Samantha
Para Dressur
Vinder Michelle Kaisler / Burberry
Nr. 2 Hanne Christensen / Larus
Nr. 3 Sofie frost Hansen / Elmegaardens Don-Juan
Spring.
Vinder Sigrid Køhl / Cassiopeia
Nr. 2 Mie Borch-Kristensen / Airdino Z
Nr. 3 Karina Kosack / Knapsholms Silverboy
Klubmester 2018
Dressur: Selina Skibby / Micado
Para dressur: Sofie Frost Hansen / Elmegaardens Don-Juan
Spring; Mie Borch-Kristensen / Airdino Z
I 2018 har vi afholdt 3 Dressur med paradressur og 2 spring stævner. Her skal
der lyde en stor tak til alle vores hjælpere og ikke mindst til vores cafe udvalg
som altid står klar når det kræves. Der skal selvfølgelig lyde en stor tak til
stævne udvalget for deres arbejde med at planlægge stævnerne og ikke mindst
lave proportioner så alle bliver tilgodeset på bedste vis.
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Vi skal heller ikke glemme at takke vores velfærds udvalg som i 2018 har
afholdt div. arrangementer så som pokalfest, julebanko osv. De havde igen i år
et rigtigt flot antal deltager.
Materialeudvalget har i 2018 haft travlt med at søge div. Fonde om midler til et
nyt skur til vores spring og stævne materialer. Pengene er kommet i hus, de
gamle skure er pillet ned, materialerne til det nye skur er kommet hjem, så mund
ikke at i løbet af 2019 står der et nyt skur på springbanen. Tak for din store
indsats Jimmy.
Tak til sponsorudvalget for indhentning af div. Sponsorater.
Til sidst vil jeg gerne takke alle vores sponsorer og især vores hovedsponsorer
til alle vores stævnerne i 2018 Nygård Rideudstyr.
En tak til bestyrelsen for det gode sammen arbejde i gennem året. Igen en stor
Tak til alle udvalgene for deres store stykke arbejde de har lavet i gennem året.
Tak til medlemmerne, uden jer, havde vi heller ikke Ledøje Smørum Rideklub.

