
Åbent Hus lørdag den 25. september 2010  
 
Når vi kigger tilbage på denne her lørdag i september tror vi ikke der er mange der vil være uenige i 
at dagen var en succes.  
 
Da de mange frivillige mødte ind fra kl. 7, de første for at sætte sponsorskilte op, var vejret slet slet 
ikke som DMI havde lovet. Der var nemlig lovet solskin, men det småregnede lidt on and off. Det 
var vi måske ikke lige forberedte på – vi synes jo nok vi tog vores andel af regn under C-stævnet 
tidligere på måneden, men vi måtte jo i gang. Der blev sat skilte op, enkelte finpudsede dagens 
opvisninger af, flagalleen blev sat op, bunden i ridehuset blev ordnet, og da kl. var 9 begyndte de 
mange fantastiske frivillige i cafeen at dukke op…… Og så blev der smurt sandwich – det var ikke 
til for de uindviede at finde hoved og hale i det, men kors hvor havde de styr på det dem der skulle. 
 
Så begyndte udstillerne at komme, Krenkerups smukke ølvogn, om og i Clemmes fold var det 
smukkeste blomsterhav. I gården var der rideudstyr og foder for enhver smag, og Klimagårdens 
søde ponyer var klar til at give trækture til de som måtte have lyst. 
 
Solen kom – de røde løbere blev lagt ud og dagens program var klar til at begynde og efter 
Charlotte Munchs velkomsttale drog Bjarne og Dorit rundt med 50 gæster på første rundtur. Showet 
var i gang – godt i gang ;0) 
 
I ridehuset var Janne Jensen og Vita ved at finde melodien og Vita var så tryg ved Janne at hun bare 
vadede op i traileren uden at tøve. ØH – hvad gør vi nu når 1. indslag handler om hvorledes man 
læsser en hest der ikke har lyst……. Janne og hendes hjælpere var snarrådige – de valgte at sætte 
skillerummet ind i traileren igen og så var der igen noget at holde indslag om. Klubben havde til 
dagen indkøbt headset og det viste sig at være en rigtig god beslutning, for under Jannes indslag, 
som samlede en 50 – 60 meget lyttende mennesker, kunne Janne så forklare hvad det er man skal 
holde øje med, give folk et indblik i de små signaler hesten sender som det utrænede øje overser, og 
hvorfor det er så vigtigt at slutte med en positiv oplevelse. Rigtig spændende indslag – og lærerigt! 
 
Så blev der fart over feltet – Springkvadrillen kom på banen! Pigerne og Hans Herman havde lavet 
en spændende og udfordrende indslag, hvor der blev sprunget stærkt, der blev sprunget 2 og 2, der 
blev sprunget imellem hinanden og der blev sprunget mod hinanden. Et indslag som folk vil huske 
og ikke fordi TrineKristjansdottir faldt af, for hun hoppede bare op igen, fandt sin plads og sprang 
videre som om ingenting var hændt, men fordi de gjorde det super flot. 
 
Hans Herman havde valgt at overtage mikrofonen et øjeblik og bad formand Charlotte Munch om at 
komme i ridehuset, hvorefter han fra Hippoadeudvalgtet overrakte klubben en stor gavecheck på kr. 
5000,- til hjælp til et anlæg og udendørs højtalere. 1000 tak for gaven!! 
 
Så var det Emily Mikkelsen og Sabrina Pilemands tur til at ride. De red en rigtig flot pas de deux, 
baseret på swingmusik, og de nerver der havde været på spil i ugens løb var lagt på hylden. 
Ponyerne og pigerne gjorde et stort indtryk på de mange publikummer som efterhånden var samlet! 
 
Klubben havde i forbindelse med presseomtalerne af arrangementet også inviteret nogle officielle 
personer, og fra Guldborgsund Sport- og idrætsråd havde vi dagen forinden modtaget en plakette 
som nu blev overrakt til Formand Charlotte Munch sammen med et brev der blev læst op. Tak for 
tanken – plaketten hænger allerede i klublokalet! 



 
Næste indslag var kørsel og ind kom Britta Brædbyge og den 90cm store shetlænder Odessous. Her 
blev vist keglekørsel som kræver præcision da der kun er 10cm udover vognens bredde til at 
komme igennem på. Britta sluttede sin opvisning af med det dressurprogram som indeholdt alt hvad 
et ridedressurprogram også gør. Sjov at se det blive gjort for vogn ;0) 
 
Ida Christiansen og fjordhesten Fønix Elsa var næste indslag, og endnu engang beviste Ida, hvorfor 
hun og Elsa har opnået så mange flotte resultater især i år. Hun red en PRI til musik med masser af 
power i, og fik publikum med på beatet. Sjovt at se hvor forbavset folk blev over at se en fjordhest 
med så megen kapacitet og ridelighed. 
 
Sidste indslag inden næste rundvisning var Fladså Kvadrillen, og her kan vi kun sige, at vi er rigtig 
glade for at de gad tage turen sydpå. De entrerede ridehuset i flotte gardehusar-kostumer og 
leverede en smuk og svær kvadrilleopvisning til god musik. Intet at sige til de blev nr. 2 til DM….. 
 
Efter rundvisningen, hvor de som allerede havde været rund valgte at holde frokost og kunne blive 
beværtet med lækre sandwich, god kage og kaffe, var vi i gang med sidste del af showet. Vi startede 
ud med en kür som blev redet af Lenette Lundqvist og Bøgelys Corona. De red et smukt og 
spændede ridt som var inspireret af slutnummeret: Lady in red – Lenette med stor rød rose i det 
opsatte hår og Corona med røde klokker, her var show-factor for alle pengene! 
 
Hans Herman havde sammensat et hold af springryttere som skulle springe højdespring, og det var 
alt fra 2ér ponyer op til heste omkring de 1,80 meter. Hvordan skulle det spænde an? Hans Herman 
valgte at benytte sig af headsettet så publikum hele tiden kunne orientere sig om højderne, og 
ponypigerne Maria Nielsen, Sabrina Pilemand og Trine Kristjansdottir beviste at de ikke manglede 
mod og sprang over 1 meter!!! Hestepigerne Mikkeline Jensen, Mette Kozeluh og Tine Vejlstrup 
manglede bestemt heller ikke mod og sluttede af med at springe 1, 25 meter. SÅDAN SKAL DET 
GØRES ;0) 
 
Heldigvis havde Hans Herman og springpigerne brugt for meget tid, for vi var så uheldige at det 
næste indslag måtte udgå. Rigtig mange havde glædet sig til at høre en undervisningsession med en 
af klubbens faste undervisere Allan Jørgensen, Køge, men desværre var den hest Allan havde lånt 
til indslaget ikke rengående. Super ærgerligt, But the show must go on!!! 
 
Torebys Akro-piger var næste indslag og efter lidt bøvl med musikken så kom de i gang. Her blev 
på en gang vist kraft og yndefuldhed da pigerne lavede akrobatiske numre og krydrede det med 
synkrone opvisninger. Meget anderledes og smukt indslag end dagens øvrige! 
 
Så blev det vildt – rigtig vildt. U14 og U17 landsholdsyttere fra mounted games kom i ridehuset i et 
tempo som normalt kun bruges på Kjeldmosegaard hvis hesten er stukket af ;0) Hold da op hvor red 
det stærkt og hvad de ikke kunne i det tempo. Der  blev redet stafet, flyttet og stablet bøtter, hentet 
ting fra jorden og sprunget på ponyerne i fuld galop. Det var noget publikum kunne lide – pigerne 
leverede et brag af et indslag!!! 
 
Showindslagene i ridehuset blev afsluttet med klubbens egen kvadrille, og vi kunne ikke have 
ønsket os en flottere afslutning. 11 ryttere kom ind på topsoignerede heste, alle i hvide ridebukser 
og hvide SAR-tshirts med sort butterfly – stilen var ligesom allerede lagt! Og de gav alt hvad de 
havde – intet mislykkes!!!! Det var så flot en afslutning på dagens opvisninger og heldigvis var der 



stadig mange publikummer tilbage, så bifaldet bragede ned mod rytterne som gladelig og velfortjent 
tog imod. 
 
Dagen sluttede af med en sidste rundvisning – Vi andre gik lige så stille i gang med oprydningen! 
 
Tilbage står vi nu med opskriften på en succes ;0) Ca. 400 gæster kom forbi Kjeldmosegaard denne 
dejlige dag. Klubben har fået rigtig mange flotte gaver – 1000 tak for dem! Blomterne vil pynte i 
klublokalet, bøgerne vil blive læst, støvsugeren forhåbentligt brugt, Mikroovnen vil helt sikkert 
blive brugt, billederne vil vi glæde os over hver dag, vinen vil blive nydt sammen med frugtfadet. 
Kagegavekortet vil vi glæde os over til stævnerne, gavekortet til Kop & kande glæder vi os til at 
bruge og elkedlen er allerede i brug ;0) 
 
Vi vil fra bestyrelsens vegne også gerne sige 1000 tak til alle de frivillige hjælpere som gjorde 
sådan et stort arrangement muligt, uden jer ville det ikke have forløbet så let! Vi vil også gerne sige 
tak til vores sponsorer og tak til alle showdeltagerne som vi ved har brugt rigtig meget tid på det 
også! Og slutteligt tak til Bjarne og Dorit som har gjort denne dag mulig! 
 
Klubben havde allieret sig med Steffi og Bende Hernet som har taget billeder af denne dag og vi 
glæder os til at se dem. 
 
Vi var også så heldig at Palle Thilqvist fra CTFoto var forbi, så hans billeder kan også snart nydes. 
 
  
 
 
 
 
 


	Åbent Hus lørdag den 25. september 2010 

