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2016 startede med vores Take It Easy stævne den 20. marts, hvor 

Anja Eriksen var dommer. 47 deltagere havde tilmeldt sig. Mesa 

Grande v/Steen Merrild stod for maden, og det gav luft til, at 

vores hjælpere kunne sættes ind andre steder. 

 

Den 27. og 28. marts afholdt vi clinic med den populære Sylvia 

Rzepka, og alle pladser var besat. Som sædvanligt fik rytterne, 

hvoraf de fleste var gengangere, stort udbytte af clinicen. Bed & 

Breakfast i Regstrup er stedet, hvor vores trænere føler sig godt 

tilpas. 

 

Vern Sapergia gav clinic den 2. og 3. april med 12 veloplagte 

deltagere. Ros til hans tilgang til alle ryttere og heste. 

 

Vores clinic med Georg Maschalani blev desværre aflyst pga. for 

få tilmeldte. Måske kan det skyldes, at mange ikke kender ham, 

selv om han er en særdeles habil rytter, ud over at han også er 

både træner og dommer. 

 

2. oktober fik vi afholdt vores klubmesterskab med dommer 

Johanna Vorraber, deltagerantallet var denne gang 22. Ros til 

dommeren og vores crew, og igen stod Mesa Grande for at fylde 

vores maver. 

 

Vi har som klub i 2016 oplevet et noget svingende antal starter. 

Ved vores sidste stævne var der som nævnt kun 22, men det kan 

skyldes, at der lå en hel del andre stævner lige op til dette. 

 

Klubben mærker, at der igen er optimisme at spore, dels ved at der 

er kommet lidt mere gang i økonomien, men også at der planlæg-

ges flere stævner i de andre klubber 



 

Bestyrelsen vil fortsat arbejde for medlemmerne og deres 

interesser, og dette kan kun lade sig gøre ved, at der stadig er 

ildsjæle, som brænder både for bestyrelsesarbejdet, men så 

sandelig også for at være de uvurderlige hjælpere, som gang på 

gang stiller op for klubben....tak for jer. 

 

En KÆMPE tak skal også lyde til Leif og Preben, som har valgt at 

sige tak for denne gang. Tak for den store indsats, I har lagt i 

HCWR. 

 

Bestyrelsen ser frem til et dejligt 2017 sammen med vores 

medlemmer og vores skønne heste. 
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