Formandens beretning for

2019

Så gik 2019
I 2019 har vi afholdt 3 Dressur med paradressur og en enkelt afd. af
karlslundegaard Para Cup og 2 spring stævner. Der har i alt været 223 starter til
vores stævner i 2019. Desværre måtte vi aflyse det ene spring stævne pga. for
lidt tilmelde. Som noget nyt prøvede vi at afvikle et spring stævne på
dressurbanen, da bundforholdende på springbanen ikke var godt nok og det
forløb godt. Til det med bundforholdende på springbanen så er det bragt i orden.
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.

Ved Vestegnsmesterskaberne i spring for hold fik vi en flot 2 plads.

Vestegnsklubbernes ranglister i 2018-19. var LØSR igen i år godt repræsenteret.
Astrid Bay Rasmussen / Minardi vandt ranglisten i dressur.
Desværre ingen placeret i spring kun 1 point skilte for en placering som nr. 3 for
Karina Kosack / Knapsholms Silverboy
Der skal lyde et stort tillykke til alle i vores egne rangliste.
Dressur.
Vinder Rikke Bohnstedt / Buegårds Titan
Nr. 2 Mille Marie Jørgensen / Vasehøjs Palina
Nr. 3 Nicoline Sørensen/ Birka
Para Dressur
Vinder Line Faxe / Edzer
Nr. 2 Sofie frost Hansen / Elmegaardens Don-Juan
Spring.
Vinder Mie Borch-Kristensen / Airdino Z, som samtidig blev LØSR første
distriktsmester i spring, i klubbens historie.
Nr. 2 Jette Kastrup / Brownie
Nr. 3 Karina Kosack / Knapsholms Silverboy
Klubmester 2018
Dressur: Rikke Rünitz / Pele
Para dressur: Line Faxe / Edzer
Spring; Jette Kastrup / Brownie
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Vi skal heller ikke glemme at takke vores velfærds udvalg som i 2019 har
afholdt div. arrangementer så som pokalfest, julebanko osv. De havde igen i år
et rigtigt flot antal deltager.
Materialeudvalget har i 2019 har fårt lavet det nyt skur til vores spring og
stævnemateriale som placeret oppe ved springbanen. Der er også kommet en ny
tilskuere plads i den ene ende af springbanen . Tak for din store indsats Jimmy.
Vi fik også en ny hjemmeside, med nyt layout som skulle være noget nemmere
at bruge både for bestyrelsen og medlemmerne.
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 2019 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.

