
En  fantastisk  dejlig  stævnedag  er  indskrevet  i  mindebogen…. 

Hovborg Rytterklub afholdte lørdag 4. maj sit første ridestævne.  De 42 startende ekvipager gjorde virkelig 
deres til at alle tilskuer var godt underholdt af de mange forskellige dressurprogrammer der var på dagens 
program.  Klapsalverne gav da også så godt genlyd henover hustagene til at en del af Hovborg borgerne var 
blevet  ”nysgerrige”  over  hvad  det  mon  var  der  blev  klappet  af  – og som så gik afsted efter lyden og nød lidt 
flot dressur, en sprød pølse eller toast fra ryttercafeen – inden de igen vendte hjem til terrassen.  

 Dagen igennem blev gennemført med store smil og masser af hestehygge og flotte rosetter – godt 
omkranset af de mange flotte sponsorgaver vi havde fået til alle 1. pladser i alle klasser. En dejlig dag er ført 
til protokol i mindebogen og allerede nu arbejdes der frem til næste stævne i Hovborg Rytterklub som 
afholdes 28. september kl. 9 – 15, hvor der bla. skal uddeles en pokal til vinderen af pokalcuppen som i år 
afholdes blandt tilmeldte gårdklubber.  

En  KÆMPE  STOR  TAK  til  alle  vores  skønne  sponsorer  til  4.  maj  stævnet…  de  har  alle  støttet  meget  flot  op  
omkring vores klub og arrangementet og som betyder at vi kom godt fra stævnestart. 

   

  

 

  

http://www.google.dk/imgres?um=1&sa=N&hl=da&qscrl=1&rlz=1T4ADRA_daDK408DK428&biw=1920&bih=1041&tbm=isch&tbnid=gvSzECAugVSRnM:&imgrefurl=http://www.pinto.dk/Sponsorer&docid=CcvIYosAWOcTTM&imgurl=http://www.pinto.dk/sites/TXQEEEEE/img/widecenter/342ec8b5-fd12-46ab-842b-e703bf78c154landogfritid_holsted.jpg&w=440&h=249&ei=JWeCUZKhN8zgtQa-yIGYBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:20,s:0,i:152&iact=rc&dur=2&page=1&tbnh=169&tbnw=299&start=0&ndsp=43&tx=174&ty=87


En blomsterbuket  af  billeder  fra  stævnet…. 

 
Tilde  Bruun  fra  Glejbjerg  på  O’Malley                         Maja Sydow Kristensen fra Hovborg på Alanya                  En flot 1. plads 

   

  
Holdridning med trækker – hvor alle ekvipager fik en rosette for deres meget flotte ridt . Fra venstre: Sara Mortensen fra Brørup, Mascha Holt 
Madsen fra Grindsted, Sigrid Louise F. Vestergaard fra Hovborg, Carla Nielsen fra Lindknud, Ida Morthorst fra Lindtrup, Emma Katrine Morthorst fra 
Lindtrup & Simone Bruun fra Hovborg 

 
Opvarmning på vores nyanlagte 20x60 ridebane – inden rytteren kaldes til start 



Sofie F Smidt fra Hovborg på Lukas – venter på at blive kaldt på banen til Kür program 

 

 Cecilie Lykke Andreasen fra Grindsted med ponyen Mille, venter på at det er hendes tur 
til  at  komme  på  banen… 

 

 

 


