
Vindere 2014 

 

Klub dressur Hest: Klub dressur Pony: 

1. Tina Leire – 17. point Ingen indberetninger 

2. Malene Piszczek Andersen – 5. point   

3. Emilia Hansen & Anna Hvid Andersen – 4. point Championat dressur Pony: 

 Ingen indberetninger 

Championat dressur Hest:  

1. Anna Hvid Andersen – 13. point Breddepokalen: 

2. Tina Leire – 9. point Ingen indberetninger 

  

Mest vindende ekvipage: Spring Pony: 

1. Tina Leire – 26. point Ingen indberetninger 

2. Anna Hvid Andersen – 17. point  

 Spring Hest: 

Venskabspokalen Junior: Ingen indberetninger 

1. Anna Hvid Andersen  

2. Sophie Raae  

3. Camilla Jensen  

  

Kommentar Anna: 

Hun hjælper meget til på rideskolen. 

Hun hjælper til med stævner og de arrangementer der bliver holdt.  

Og hjælper til hvis der er brug for det. 

 

Jeg syntes Anna skal gå hjem med venskabspokalen, hun har fortjent den for hun er altid glad og hun har 

gjort meget for mig + hun er en fantastisk underviser. 

 

Hun er altid fuld af humor, energi og hjælpsomhed. 

 

Hun har fået gang i mange aktiviteter og holder os der ikke deltager så meget informeret med div billeder 

+ tekst på face book. 

 

Gør meget for at lave aktiviter med børnene � sød og hjælpsom . 

 

Fordi hun er god til at lave mange sjove aktiviter - altid er sød og hjælpsom 

 

Venskabspokalen Senior: 

1. Lone Madsen 

2. Tina Leire 

3. Nils Hvid Andersen 

 

Kommentar Lone: 

Lone bruger rigtig mange timer i klubber, ja faktisk alle hendes vågne timer i store træk. Hun yder klubben 

frivilligt arbejde i flere timer hver evig eneste dag. Hun tænker på hestenes ve og vel og trækker derved 

også heste ind flere dage om ugen, for at de kan få flest mulige timer på fold. Hun underviser mange timer 



om ugen, men laver også rigtig - RIGTIG meget hegn og sender regninger ud. Hun rydder op, fejer, vasker 

og ordner stald, vinduer, udstyr mm. Lone deltager ved alle arrangementer og har et super godt overblik 

over opgaverne. Hun er glad og positiv og Lone har om nogen fortjent det største skulderklap. 

Lone er altid glad, og skælder kun ud hvis det virkelig er nødvendigt. Hun er meget aktiv på Bellinge, og 

lægger rigtig meget arbejde i det. Man kan altid spørge Lone om hjælp, og hun har stort set altid et svar :) 

 

(Tina og Lone – Kunne ikke vælge) I knokler evig eneste dag for at holde rideskolen kørende og det er dog 

knap så sjovt at se hvordan det kan slide på jer. Så derfor syntes jeg i skal have den, jeg kunne ikke vælge 

hvem af jer så derfor har jeg skrevet jer begge to :-) 

 

Hun er rar at være sammen med og en hjælpsom og god ridelære 

Er næsten altid smilende og i godt humør. Kæmper for at få det bedste ud af BELS. Holder altid en god tone 

på Bellinge. Låner endda sin hest ud til rideundervisning når der mangler 

Jeg stemmer på hende fordi hun gør et enormt stykke arbejde i klubben. Hun bruger næsten al sin fritid på 

BELS, og er fuldstændig uundværlig for at klubben fungerer. Hun er altid i godt humør, og er god at snakke 

med. Hun bruger rigtig meget tid på at undervise, og har også givet eleverne lov til at låne sin egen hest :-) 

hun er altid smilene og glad og alt det arbejde hun gør i klubben med Tina er fantastisk :) 


