Årets klubmestere for rideskoleryttere
Et stævne med plads til de små og unge talenter.
Lørdag og søndag den 7.-8. april blev der afviklet stævne i alle de mindre dressur og spring klasser.
Stævnet rummede lige fra roset klasser til klubmesterskab for rideskole rytterne. Der var 128
startere, en masse flotte rosetter og gaver der blev uddelt. Resultat kan ses på klubbens
hjemmeside (MBRK.dk).
Vinder af lørdagens første klasse, var Laura Christensen og Thrym med 64,80%, hvor Emily Secka
blev nr. 2 på Tessa med 63,00%.
Derefter var det tid til at afvikle klubmesterskab i dressur for vores rideskole rytter. Der var 12 i
klassen og de red LC1 eller LC2. Vinder af mesterskabet blev Johanne Sørensen på Samson, som red
75,80%. De vandt pokal, medalje, dækken og tre meget smukke og store rosetter. Nummer to blev
til en delt anden plads, som blev delt imellem Mathilde Rasmussen og Mille Jakobsen med 67,70%.
De modtog ligeledes en medalje og to flotte rosetter.

Derefter red pigerne LD2, hvor Isabell Christensen for første gang vandt. Hun red Talia og opnåede
67,70%. Laura Rasmussen red Mirelle og opnåede 64,6% og blev nummer to.
Efter mesterskabet i dressur afviklede rideklubben en procent klasse for de lidt nye ryttere. Klassen
er tiltænkt ryttere, som starter for første gang alene og dermed havde valget om at ride 2 og 2 eller
få en hjælper med ind på banen. Her red 17 ryttere til over 60 % og vandt alle en smuk jubilæums
rosette. I denne klasse var der både ryttere for rideskole holdene og fra ryttere ridefysioterapien,
som deltog og vandt rosetter.

Så blev springene slæbt frem og her var både store og små med til at sætte bane op. Da rytterne
skulle gå/lære banen løb rytterne banen, hvilket sikkert også ville være sundt at indfører til alle
springstævner  Det var i hvert fald en fest og det lod til at børnene fik lært banen på en sjov og
meningsfuld måde.
Vinder af klubmesterskabet 2018 i spring for rideskole ryttere, blev Anthonia C. Christensen på
samson i 30 cm i tiden 36,82 sek. Nummer to blev Anna Nielsen på Spice med 39,18 sek og nul fejl.
Mathilde Knudsen vandt tredje pladsen med nul fejl og i tiden 39,33 sek. Klassen blev afviklet i 5020 cm, hvor rytterne kunne vælge hvilken højden de ville ride (naturligvis sammen med deres
træner). Vinderen modtog dækken, medalje, pokal og tre flotte rosetter. Alle modtog medalje og
rosetter. Desuden fik begge vindere en tur i ”vandgraven” for at traditionen tro at hædre de dygtige
klubmestre.

Efter mesterskabet blev der afviklet bom på jord, hvor vi havde 18 deltagere, som alle kom fejlfri
igennem og modtog en smuk lilla jubilærums rosette.
Søndag red pigerne 3-5 ryttere som et team, hvor indsatsen gik på en mere fælles udførelsen af
øvelserne og sammenspillet mellem rytterne. Her vandt Mathilde Rasmussen, Julie Jørgensen og
Lærke Damgaard i deres gruppe, som red henholdvis LC1 og LC2.
Den næste gruppe var LD2, hvor Tobias Madsen, Celina Kristensen, Tascha Knudsen, Ida Vagner
Andersen og Alberthe vandt deres klasse.
Den midste gruppe red LD1, hvor Solvej Grejø, Ketil Grejø, Andrea Rasmussen og Elias Sørensen
vandt deres klasse. Der var i alt 11 hold med 3-5 ryttere på hver hold og alle deltagerne modtog en
smuk lilla jubilæums rosette. Tak for en hyggelig og dejlig weekend med godt humør og fantastisk
vejr.

