
  
 

Michael Svarre Krogsgaard tiltræder 1. juni 2016 som daglig leder i 
Frederikshavn Rideklub.  
Michael Svarre Krogsgaard er eksamineret træner og blev udlært i 2006. De seneste år har Michael 
arbejdet i Ringsted Kommune som socialrådgiver, men har i den periode stadig været aktiv i 
ridesporten både som aktiv rytter og som underviser.  

Ved siden af sit job har Michael undervist i dressur på Vestsjælland, har haft heste i ridning - og så 
avler han dansk varmblod og Shetlandsponyer. Dette viser noget om Michaels alsidighed og 
klubben har da også, siden nyheden om Michaels ansættelse, summet af forventninger til 
fremtiden. 

”Vi er meget glade for, at vi har formået at lokke Michael helt fra Sjælland til Frederikshavn som 
vores fremtidige træner og daglige leder. Michael er en dygtig underviser og rytter, og han har den 
helt rette klubånd, som er nødvendig for at køre en Rideklub som vores. Vi er sikre på, at Michael 
er den rette for os” fortæller formand Carsten Kjær.  
 
Michael Svarre Krogsgaard glæder sig også til et nyt kapitel i det Nordjyske: ”Jeg ser frem til at 
blive en del af Frederikshavn Rideklub, der jo er kendetegnet ved stort sammenhold mellem 
klubbens medlemmer, og det tiltaler mig meget. Jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang og 
møde klubbens medlemmer, og er sikker på, at vi får mange gode timer sammen. Desuden glæder 
jeg mig til nye eventyr i Nordjylland og ikke mindst til at få ridesporten som fuldtids 
beskæftigelse”, siger Michael Svarre Krogsgaard. 
 
I forbindelse med Michaels ansættelse er der sket en omstrukturering i klubbens undervisningsdel, 
hvor Maria Christensen er blevet ansat som holdunderviser, Victor Lica Larsen underviser i spring 
og springdressur mens Mai-Britt Pedersen, som står for klubbens elevafdeling, fortsat underviser 
hold og tilbyder enetimer.  

Frederikshavn Rideklubs motto er ”Både for bredden og eliten”, hvilket netop også afspejles i 
klubbens mange undervisningstilbud. Udover muligheden for eneundervisning har klubben 28 
hold, der favner bredt – fra nybegyndere til rutinerede ryttere, handicapridning, springhold og ikke 
mindst tante/onkel-hold.  



En travl sommer venter nu for Frederikshavn Rideklubs personale og mange frivillige: Bangsbo 
Blomsterfestival, hvor der tilbydes trækture på klubbens elevheste, Distriktsstævne i spring og 
dressur 10.-12. juni, sommerferie-ridelejr, ridekurser og ikke mindst det 7. DM i september.   

Frederikshavn Rideklub er en af Danmarks smukkest beliggende rideklubber og har gennem de 
senere år gennemgået en gennemgribende renovering og fremstår i dag som et moderne 
ridecenter med to ridehaller, tre udendørs dressurbaner, to udendørs springbaner med 
internationale mål, solarium, tre vaskepladser samt et dejligt stort klublokale. Med Michael i 
spidsen vil Frederikshavn Rideklub fortsat tilbyde undervisning i både spring og dressur på alle 
niveauer, og det vil fortsat være muligt at få heste sat i ridning. 

Adresse: Frederikshavn Rideklub, Donbækvej 21, 9900 Frederikshavn. 

Se mere på klubbens hjemmeside: frederikshavnrideklub.dk. 


