Formandens beretning

for

2017

Ja så er der gået 2017, hvor Ledøje Smørum Rideklub så absolut har gjort sig
bemærket rundt om i landet. Vi har stort set været ti lstede 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.
Ranglistevindere 2017
Paradressur
1 Lonnie Guldfrø Grad lV
2 Sofie Frost Hansen Grad ll
3 Hanne Egelund Christensen Grad V

Sting
Alexis
Titania's Larus af Vestervig

115 LØSR
100 LØSR
81 LØSR

Igen i år var igen rigtig godt repræsenteret i VM championatet.
I dressur blev Jette Kastrup nr. 2 og Rikke Bohnstedt nr. 3 Mille Marie
Jørgensen nr. 5. I Spring vandt Karina Kosack, Rikke Bohnstedt nr. 2 og Sille
Egelund Jensen nr. 3 samt Henrik Jørgensen nr. 5. Endnu en gang skal der lyde
et stort tillykke.
Ved VM i dressur for hold tog vi en meget flot 3 plads efter en meget
spændende afslutning hvor det først blev afgjort ved sidste rytter.
Holdet bestod af
Mille Marie Jørgensen / Nørlunds Samantha
Rikke Victoria Bohnstedt / Buegårds Titan
Hanne Christensen / Titanias Larus af Westervig
Sille Egelund Jensen / Damgårdens Anna Bell
Ved VM i Pony-dressur:
vandt Mille Marie Jørgensen og Nørlunds Samantha
I 2017 har vi afholdt 4 Dressur med paradressur og skulle have afholdt 3 spring
stævner, men pga. af et meget vådt forår blev vi desværre nødtil at aflyse et, og
et mere var meget tæt på at blive aflyst også, men takket være et stort frivilligt
arbejde dagen før lykkedes det os at få springbanen tørret op så vi kunne afholde
stævnet. Men det er forhåbentlig sidste gang vi skal stå med de problemer da
Gammelgård Hestepension i sammenarbejde med klubbens bestyrelse har
indvilliget i at får total renoveret begge baner dette arbejde er i fuld gang og
forventes afsluttet om ganske få uger, så har vi 2 sprit nye baner. Der skal lyde
en meget stor tak fra hele klubben til Bodil og Anker.
Tak til stævne udvalget for deres store arbejde.

Formandens beretning

for

2017

Vi skal heller ikke glemme vores velfærds udvalg som i 2017 har afholdt div.
arrangementer så som pokalfest, julebanko osv. De havde et rigtigt flot deltager
antal som virkelig har rykket klubben mere sammen. Godt gået gid dette må
fortsætte 1000 tak.
2017 blev året hvor byggeri af det nyt cafe samt klubhus blev færdig. Der skal
lyde en meget stor tak til Jimmy for de mange weekender Samt hverdags aftner
hvor han har gået og knoglet med huset og en lige så stor tak for hjælpen til de
medlemmer samt forældre som har hjulpet til ellers stod huset ikke som det gør.
Ledøje Smørum Rideklub er fortsat med til at udvikle et ny medlems portal som
hedder clumeo. Det går desværre ikke så stærkt som vi havde regnet med, men
der arbejdes hårdt på at få det op at køre i overskuelig fremtid. Her skal man
kunne betale kontingent og betale til div arrangementer.

Til sidst vil jeg gerne takke 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 sammen arbejde 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 der, havde vi heller ikke Ledøje Smørum
Rideklub.

