
 

 
 
Frederikshavn Rideklub (FRK) er vært 
 

Frederikshavn Rideklub afholder DM i 

weekenden den 2-4

29. august 2011: 20 hold fra hele landet dyster om DM

Frederikshavn den kommende weekend

DM-stævnet løber fra fredag til kl. 1
ridning af høj klasse på begge udendørs baner. 
 
DM finalerne går søndag i tidsrummet kl ca 
14. Udover DM afvikles en særlig 
ryttere fra kvalifikationsklassen 
kl. ca  15-17 med præmieoverrækkelse kl. ca. 17.30
 
Frederikshavn Rideklub stiller selv med et hold bestående af Sofie Horsager på Fifi 
Venture, Trine Reinholt på Ashley
Boddum Clausen på Hynderhoves Ramses. 
 
Landsstævnet afvikles på FRKs 
omkranset af det naturskønne 
 
Berider Dennis Fisker udtaler:
”Vi er glade og stolte over, at FRK 
Dansk Rideforbund efter sidste års succes
med ridning af høj standard, hyggeligt socialt samvær omkring ridesporten og forhåbentlig 
godt sensommervejr. Vi er også glade 
omkring stævnet”  
.   
Danske Bank Frederikshavn er hovedsponsor for landsstævn
 
I løbe af stævnets to første dage afholdes 
hest – hvem er bedst?” med formålet 
element i denne konkurrence er en sangkonkurrence fredag aften
hold + supportere dyster mod hinanden i kar
 
Læs mere om landsstævnet på 
endelige starttider og følge med i resultaterne
 
 

PRESSEMEDDELELSE

er vært for landsstævne i ponydressur    

Frederikshavn Rideklub afholder DM i dressur

4. september 2011 

hold fra hele landet dyster om DM-titlen i ponydressur for hold

Frederikshavn den kommende weekend 

stævnet løber fra fredag til kl. 10 til søndag eftermiddag kl. 17, hvor der vil være 
på begge udendørs baner.  

søndag i tidsrummet kl ca 08.30-12.00 med præmieoverrækkelse kl. ca. 
Udover DM afvikles en særlig cup (Skærlund Design Cup) søndag

ryttere fra kvalifikationsklassen om fredagen rider en separat finale. SD Cup finalen rides 
med præmieoverrækkelse kl. ca. 17.30 .   

Frederikshavn Rideklub stiller selv med et hold bestående af Sofie Horsager på Fifi 
Venture, Trine Reinholt på Ashley, Signe Munkesø på Hedemands Aurora og Celine 
Boddum Clausen på Hynderhoves Ramses.    

på FRKs opgraderede udendørs faciliteter 
omkranset af det naturskønne Bangsbo området, Pikkerbakkerne og Vandværksskoven

Berider Dennis Fisker udtaler: 
Vi er glade og stolte over, at FRK for 2. år i træk er blevet tildelt DM i dressur for hold 

efter sidste års succesfulde stævne og glæder os til nogle 
med ridning af høj standard, hyggeligt socialt samvær omkring ridesporten og forhåbentlig 

. Vi er også glade for den store opbakning fra byens virksomheder 

er hovedsponsor for landsstævnet.  

første dage afholdes der en supplerende konkurrence ”S
?” med formålet at skabe en ekstra god stemning 

element i denne konkurrence er en sangkonkurrence fredag aften, hvor de 20 deltagende 
hold + supportere dyster mod hinanden i karoke.   

på www.frederikshavnrideklub.dk, hvor man også kan se de 
og følge med i resultaterne. 
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dressur i 

titlen i ponydressur for hold i 

kl. 17, hvor der vil være 

med præmieoverrækkelse kl. ca. 
søndag, hvor de 15 bedste 

. SD Cup finalen rides 

Frederikshavn Rideklub stiller selv med et hold bestående af Sofie Horsager på Fifi 
, Signe Munkesø på Hedemands Aurora og Celine 

 på Donbækvej flot 
Bangsbo området, Pikkerbakkerne og Vandværksskoven.   

DM i dressur for hold af 
til nogle gode dage 

med ridning af høj standard, hyggeligt socialt samvær omkring ridesporten og forhåbentlig 
for den store opbakning fra byens virksomheder 

konkurrence ”Stemning til 
t skabe en ekstra god stemning under stævnet. Et 

, hvor de 20 deltagende 

, hvor man også kan se de 
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Om Frederikshavn Rideklub 
Frederikshavn Rideklub (FRK) er en af Danmarks smukkest beliggende rideklubber i naturskønt fredet 
område,  idyllisk omkranset af Pikkerbakkerne og Vandværksskoven. FRK blev grundlagt i 1964 og har p.t. 
ca. 250 medlemmer og ca 60 heste opstaldet fordelt på 3 stalde, heraf 15 elevheste. FRK råder over 22 
tønder land, som primært anvendes til store græsfolde. FRK har gennem de senere år gennemgået en 
gennemgribende renovering og fremstår i dag som et moderne ridecenter  med 2 ridehaller, 3 udendørs 
dressurbaner, 1 udendørs springbane, solarium, 2 vaskepladser samt et dejligt stort klublokale. FRK kan 
tilbyde undervisning i dressur og springning. Desuden er der ridemærkeundervisning. FRKs motto er ”for 
bredden og eliten” og FRK er kendt for sin gode klubånd og gæstfrihed. Klubbens berider og daglige leder er 
Dennis Fisker.  
 
 
  
Med venlig hilsen 
Christine Lunde, PR-udvalget, mobil 23320332 
Frederikshavn Rideklub, Donbækvej 21, 9900 Frederikshavn 
 
 
 
 


