
Pressemeddelelse DM i ponydressur for 
hold 2018  
Frederikshavn Rideklub afholder det 9. DM i ponydressur for hold i dagene 14. – 16. 
september 2018 

Frederikshavn Rideklub er toptunet og klar til den kommende weekend, hvor der for 9. år i 
træk bydes velkommen til ponydressurryttere fra hele landet til et brag af et stævne i 
holdåndens tegn. 

36 hold med 4 ryttere på hver og dermed i alt 144 ponyer ankommer til Frederikshavn 
Rideklub i løbet af torsdag den 13. september, klar til 3 dages dyst om placeringerne. 
Stævnet afvikles på klubbens udendørs faciliteter, som naturligvis lever fuldt ud op til 
Dansk Rideforbunds krav for at få tildelt et stævne på dette niveau. 

Tre hold rider for Frederikshavn Rideklub 

Til dette års DM har klubben selv hele tre hold med bestående af følgende ryttere, der 
glæder sig til at dyste mod ryttere fra hele landet. 

Hold 1 (FRK1) består af Anna Gadensgaard, Luna Kølbæk Rosenberg, Caroline 
Mosevang og Julie Calundan. 

Hold 2 (Team Tuenvej) består af Fie Dybro Jensen, Sarah Steen, Silje Krog Chemnitz og 
Anne Sofie Lundgaard Svendsen 

Hold 3 (FRK3) består af Mira Maja Frandsen, Josephine Olivia Frandsen, Cecilie 
Johannsen og Sofie Mahon. 

Mange gæster til byen 

Nogle af landets bedste ponydressurryttere samles således i Frederikshavn, hvilket også 
betyder, at et stort opbud af ryttere, gæster, forældre, hjælpere og tilskuere skal indlogeres 
i Rideklubbens faciliteter på Donbækvej og ikke mindst på byens hoteller mv. 

Kig forbi og se ridning af høj standard 

Fra fredag formiddag til søndag eftermiddag er DM-stævnet i gang, og alle interesserede 
er meget velkomne til at kigge forbi og se ponydressur på et højt niveau i klubbens 
smukke omgivelser. Selv for dem, der ikke normalt er hesteinteresserede, er det en 
oplevelse at se de mange dygtige ekvipager. 

Forventningsfuld berider og formand 

Jan Søgaard, der er berider og daglig leder i Frederikshavn Rideklub, glæder sig til nogle 
gode stævnedage i forhåbentlig rigtigt dejligt sensommervejr: 



”Vi ser frem til nogle gode dage med ridning af høj standard og hyggeligt samvær omkring 
vores fælles interesse for ridesporten. Vores personale og mange frivillige yder en kæmpe 
indsats for at alting skal klappe. Det er en fornøjelse at være en del af!”  

Også klubbens formand Carsten Kjær har store forventninger til den kommende weekend: 

”Det er noget særlig, at være en del af en klub, der formår at stable et stævne på dette 
niveau på benene. Ryttere fra hele landet kommer til Nordjylland for at deltage, mange for 
både 3. og 4. gang, og vi får rigtigt mange positive tilkendegivelser. Det er godt for både 
klubben og byen” 

Stemning til hest – hvem er bedst? 

Det sociale aspekt under stævnet er en vigtig del af oplevelsen til DM. I løbet af stævnet 
afholdes konkurrencen ”Stemning til hest – hvem er bedst?” med det formål at skabe en 
ekstra god stemning under stævnet. De hold, der skaber den bedste stemning på 
stævnepladsen i løbet af stævnet bliver kåret lørdag aften. Holdene vurderes af en 
dommerjury på festlige indslag fx bannere, matchende udstyr og ikke mindst 
sangkonkurrence lørdag aften. 

Stor opbakning fra sponsorer og frivillige 

At afholde et stævne af en sådan kaliber, sætter naturligt nok høje krav til klubbens 
personale og frivillige, der har rigtigt meget at se til både op til under og efter stævnet. 
Uden den store frivillige arbejdsindsats, havde det slet ikke været muligt at afholde et 
stævne af de dimensioner.  

Herudover skylder klubben stor tak til de mange sponsorer, der har bakket op om dette 
DM. Følg med på Frederikshavns Rideklubs facebookside og hjemmeside. Støt vores 
sponsorer – de støtter os og medvirker til at gøre det muligt at tiltrække et så stort opbud 
af folk til Frederikshavn! 

Frederikshavn Rideklub ser frem til endnu et godt DM, afholdt i god og sportslig ånd og 
ønsker alle ryttere held og lykke.  

  


