
Holte Ride-Klub - 75 års historie 

Som du nok har opdaget, har klubben 75-års jubilæum i år, d. 13. maj 2011.  

 

I anledning af jubilæet har vi genoptrykt - og opdateret – klubbens historie. Det giver anledning til 

mange tanker når man gennemgår arkiverne, mest fremherskende er at der altid er foregået en hel 

masse i HRK. Nogle år så meget at man bliver helt forpustet. Det ser ud som om der tidligere 

har været en overvægt af sociale arrangementer i forhold til i dag, men mon ikke det er på vej igen? 

 

Ved gennemgangen af historien er der nok to ting som har hængt mest fast hos mig:  

Den første i 1945 - beskeden om at krigen var slut, dvs. at hestene igen kunne få fuld havreration! 

Havde ved en gennemgang af de gamle fotos tænkt over at det var da utroligt så tynde, hestene på 

fotos fra 1940’erne var, men det er da altså en forklaring på.  

Den anden er at der nævnes begrebet ”selvpasserboks”. Jeg vidste ikke at vi havde haft selvpasser 

bokse på HRK, men det hang lidt anderledes sammen: Tidligere var der serviceheste og selvpasser 

heste. Selvpasserhestene er det vi kender i dag, hvor vi nok vil kalde det fuld pasning: 

Staldpersonalet fodrer, muger, strør og lukker evt. på fold. Servicehestene var i ÆGTE fuld 

pasning, dvs. at man ringede og fortalte hvornår man ville komme, og så stod staldpersonalet klar 

med hesten opsadlet. Man red så en tur og afleverede efterfølgende hesten til personalet, som 

sadlede af osv. Det er tankevækkende at de sidste Servicebokse eksisterede så sent som i 1985! 
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Forsiderne af Hippodromen ved 40 års jubilæet, hvor historien første gang blev trykt 

 

75 års historie - i korte træk 

 

I anledning af klubbens 40 års fødselsdag 

bragte Hippodromen i 1976 en Holte-

Hippologisk Kronologi, som er blevet 

genoptrykt med tilføjelser ved 50, 60 og 70 

års jubilæerne. Vi viderefører selvfølgelig 

traditionen og opdaterer igen klubbens 

historie - kort fortalt. Udover hvad der er med 

her har der naturligvis været afholdt en masse 

jagter, klubstævner, fastelavns- og julefester, 

fodboldkampe, pinseture, cykelture osv. 

 

1936 

To holteborgere - angrebet af ”Ridesygen” - 

sammenkaldte til møde på ny Holte hotel, 

hvor de ”smittede” 37 andre let modtagelige 

medborgere, nedsatte et udvalg vedr. 

dannelsen af ”Foreningen til Ridesygens 

bekæmpelse”, og 13. maj afholdtes stiftende 

generalforsamling - Holte Ride-Klub var født! 

Initiativtagere var dir. Carl Wulff og hans 

søster Ruth Wulff, og til den første bestyrelse 

valgtes Læge Evald Hebel som formand. 

 

Ridningen foregik på en lille privat rideskole 

med stald og ridehus i Holtes trælasthandel på 

kongevejen, næsten på toppen af Rudersdals 

Bakke. Kontrakt med statsskovvæsnet om leje 

af grunden på hjørnet af Vangebovej og 

Søllerødvej. 

 

1937 

Indvielse af ridehuset og stalden til 13 heste. 

Overofficiant, berider Kaalund driver 
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rideskolen. Undervisning for medlemmer: 2 

kr. pr time. 

 

1938 

168 medlemmer. Udvidelse af stalden til 31 

heste. Medlemsbladet ”Holte Ride-Klub” 

udsendes. 

 

1939 

Berider Kaalund afløses af korpsofficiant J.P. 

Andersson. Rideopvisning, der rosende 

omtales i dagspressen. På programmet var 

bl.a. spejlridning udført af Doris og Gert 

Andersson. 

 

1940 

Konkurrence afholdes i snørekørsel. 

Forårsstævne. Dir. Carl Wulff formand for 

HRK da E. Hebel ønskede at træde tilbage 

pga. sygdom 

 

1941 

Vedtægtsændring: børn under 16 år kan 

optages som ordinære medlemmer. 5 års 

fødselsdag i krigstid - markeres blot ved 

flaghejsning. Konkurrencer i trekamp for 

damer og firkamp for herrer. 

 

1942 

Pensionspriserne forhøjes, spiltov kr. 165,00, 

boks kr. 180,00. Ride-cykeltur til Donse. 1. 

orienteringsridt. Korpsofficiant J.P. 

Andersson afløses af sin søn Gert Andersson 

som leder af rideskolen. 

 

1943 

179 medlemmer. Indledning af 

træningskonkurrencer. 

 

1944 

Væddeløb på Wesselsmindes marker - 

stafetridning. Fest i anledning af medlem nr. 

300. 

 

1945 

Krigen er forbi - udover det for alle danske 

vidunderlige: Danmark frit, betød det for 

hestefolk også, at der nu er mulighed for fuld 

havreration til hestene. Første åbne stævne 

(ridebanespringning). 

 

1946 

Grosserer Alfred Pedersen formand. 10 års 

fødselsdagsfest fejres i studenterforeningen. 

Kuvertpris for 4 retter mad: kr. 18,00. 

Desuden erlægges 40 g smørmærker! 

 
 

 
 
Øverst: Vibeke Agvald på Again på vej hjem fra jagt – i 

korrekt påklædning for en rigtig dame 

Nederst: Frokost i klublokalet på Vangebovej i 60’erne, bl.a. 

Inga Mogensen og Hans Jepsen 

 

 

1947 

Ansættelse af berider Boese. Klubben 

overtager driften af rideskolen. 

 

1948 

2-dages tur til Marianelund kro. 

 

1949 

Berider, premierløjtnant og korpsofficiant 

Frederiksen overtager indtil videre 

undervisningen. Overofficiant S.V. 

Gottfredsen tiltræder som berider. 
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1950 

Distriktsstævne. 3-dages tur til Nøddebo. 

Klubbladet ”pauserer” i en årrække. Nyt 

emblem indføres efter en idé af billedhugger 

Franz V. Hansen. 

 

1951 

Fabrikant Svend Petersen formand. 

Korpsofficiant Andersson tilknyttes som 

hjælpeberider. 

 

1953 

8-dages tur til formandens gods på Heden. 

 

1954 

Planer om tilbygning af nyt klublokale. Aftale 

med Sportsrideklubben om at flere jagter er 

åbne for medlemmer af HRK, mod at HRK 

laver 2 efterårsjagter. 

 

1955 

Direktør C.G. Sander formand. 3-dages tur til 

Marianelund kro 

 

1956 

20 års fødselsdagsfest afholdes i ridehuset. 

Maj-stævne m. 113 starter. 3-dages tur til 

Tisvilde.  

 

1957 

253 medlemmer. 3-dages tur til Ledreborg. 

Ungdoms 3-dages tur til Cirkus Benneweis’ 

gård i Hulerød. 

 

1959 

Ridelærer Pommer Pedersen ansættes. Jørgen 

Binder ansættes. 

 

1962 

Udvidelse af eksisterende ridehus drøftes. 

 

1963 

Ridelærer Pommer Pedersen rejser. 

 

1964 

Berider Hans Jepsen ansættes. Mulighed for 

en flytning til Dæmpegård, Tokkekøb Hegn, 

drøftes; flytning til Højbjerggård er også på 

tale. Pinsestævne (distriktsstævne). En af 

dommerne udtaler at ”den ridemæssige 

standard er bedret væsentligt. Eliten blandt 

medlemmerne kan regne sig for at være på 

højde med Sportsrideklubbens ryttere, der 

som bekendt er landets førende”. Klubbladet 

genoplives - nu kaldet ”Hippodromen”. 

Juniordanmarksmesterskaber i 

ridebanespringning arrangeres forsøgsvis på 

landsplan. Fra HRK deltog Rinne Møller og 

Erik Bigler Nielsen. Et påtænkt 

distriktsstævne i skoleridning må aflyses pga. 

ringe tilslutning. Ridelærer Jørgen Binder 

rejser. Berider Rasmus Schmidt ansættes. 

Juniormedlem Olav Drehn drager til Nils 

Valdemar i Århus som lærling. HRK afholder 

i samarbejde med judosporten kursus i 

faldteknik. 

 

1965 

Dansk Ride Forbund forbedrer rideinstruktør 

uddannelsen. Pensionspris i boks: kr. 440,00. 

Ridetimer: Voksne kr. 13,00; Børn kr. 11,00. 

der afholdes ”Hest og Ponystævne” i Forum. 

Forhandlinger med Søllerød kommune om 

erhvervelse af nyt areal eller ny ejendom. 

 

1966 

520 medlemmer. Grosserer Gert Andersson 

formand. C.G. Sander udnævnes til 

æresmedlem. Marts: tegninger fra arkitekt Kai 

Palm (også kaldet Hof- og staldarkitekt) vedr. 

udvidelse af vangebovej begynder at dukke 

op. Hippodromen får nyt udseende. Stor 30-

års fødselsdagsfest i ridehuset. 3-dages tur til 

Jægerspris. Forslag fra Søllerød kommune om 

at flytte det nye projekt til Kohave 

(”Atlanterhavet”). 

 

1967 

474 medlemmer. Som følge af byggeplanerne 

vedtages stiftelsen af et aktieselskab ”Holte 

Ridecenter A/S”. Maj-stævne m 316 starter. 

Staldmester Machon har 10-års jubilæum. 3-

dages tur til Mogenstrup kro. Hoffotograf 

C.O.Drehn’s karriere i klubpressen starter. 
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Berider Schmidt rejser - berider Christian Vig 

kommer. 

 

1968 

Byggeplanerne er efter forskellige drøftelser 

og forhandlinger nu ændrede. HRK har fået 

tilbudt leje af kommunens arealer ved Holte 

Avlsgård. Aktieselskabstanken opgives. Et 

byggeudvalg er nedsat bestående af Gert 

Andersson, C.O. Drehn, Kai Palm og Michael 

Reumert. 

 

 
Øverst: Der holdes taler og drikkes champagne – indvielse af 

ridehuuset – 1969 

Nederst: Kai Palm og Michael Reumert laver model til 

ridehuset - 1968  

 

1969 

Opførelse af ridehusbyggeri med HRK som 

bygherre på en af kommunen lejet grund ved 

Holte Avlsgård nu endeligt vedtaget. 

Byggesum: 4,2 mill. Kr. Søllerød kommune 

havde givet tilsagn om at stå som garant for 

lånet. 2 * orienteringsridt. Rejsegilde med 

opvisning. Berider Olav Drehn tiltræder. De 

første pensionærer rykker ind (heriblandt Lulu 

Tøpholm). 

 

1970 

535 medlemmer. Et juniorhold drager til 

Djursholm Rideskole, Sverige, for at dyste 

der. Sidste majstævne på Vangebovej. HRS 

Michael Reumert indtræder som formand. 

Indvielse af ridehuset. November: første åbne 

stævne i det nye rideetablissement. 

 

1971 

650 medlemmer. LRS Ole Schiørring 

formand. Maj: ”Veterantur”. 

Distriktssamarbejde mellem rideklubberne i 

distrikt 1 indledt. Berider Christian Vig rejser. 

Distriktsstævne m. distriktsmesterskab i 

ridebanespringning. 4. juniordyst mod 

svenskerne - på hjemmebane. Åbent stævne: 

275 starter. Berider Hermann Duckeck 

tiltræder. Pensionspris i boks: kr. 768,00. 

”selvpasser”: kr. 683,00. 

 

1972 

Afsløring af hæderstavle i bronze (kan ses i 

lobby ved kontoret). Åbent militarystævne. 

Pinsestævnet, der var så uendeligt vådt, 466 

starter. September: lærlingekontrakt med 

Anita Lauridsen. Oktober: DM i military 

vundet af Stig Pansler. 

 

1973 

Åbent stævne. 856 medlemmer. September: 

DM i military vundet af Bent Petersen / 

Monaco. Ny ridelærerinde Birgitte Schouboe 

tiltræder. DM i skoleridning: Aksel 

Mikkelsen / Talisman. Distriktsstævne. 

Berider Olav drehn rejser. Berider Runar 

Jespersen fra Norge tiltræder. Konkurrencer 

for rideskoleryttere fortsættes og udbygges. 

Lærlingekontrakt med Svend Karlsen. 

 

1974 

Åbent stævne. Junior stævne i Helsingborg. 

Stævne for rideskoleryttere - Holte contra 

Sportsrideskolen. Åbent militarystævne. 

Nordisk stævne for handicappede afholdes i 

HRK. August: lærlingekontrakt med 

Flemming Pedersen. Distriktsstævne med 

distriktsmesterskab i skoleridning. Berider 
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Hermann Duckeck ansættes som inspektør. 

DM i military: Stig Pansler / Royal Salute. 

 
Øverst: ”Holdt” ved Søllerød Kro, 

Nederst: Hamann overrækker medlemmernes gave til 

klubben ved ridehusets indvielse – 1969 
 

1975 

”Holte-ugen 1975, dansk, svensk, tysk 

ridestævne”, vort til da største arrangement. 

Overlæge Jørn Engel Møller formand. 

Rideskoledyst mod Frederiksdal og 

Sportsrideskolen. Jagtspringning. Ugentlige 

ridetimer for handikappede startes under 

ledelse af Ejnar Andersen. Dansk 

Rideinstruktørforenings 10-års 

jubilæumsstævne for professionelle afholdes i 

HRK. DM i military: Stig Pansler / Royal 

Salute. December: Michael Reumert 

udnævnes til æresmedlem. 

 

1976 

921 medlemmer. Holteugen 1976. 

internationalt venskabsstævne. Papirhandler, 

direktør Axel V. Christensen udnævnes til 

æresmedlem på sin 80-års fødselsdag. 40-års 

fødselsdagsfest afholdes i Rotunden. Første 

elev færdiguddannet: Anita Lauridsen, som 

nu rejser. Elev Flemming Pedersen rejser 

ligeledes. Anne Marie Olesen starter som B-

elev. Militarystævne. Distriktsstævne m. 

deltagelse af bl.a. det nyudnævnte 

æresmedlem Axel V. Christensen i LA-

dressur. Besøg af den russiske sportsminister. 

Bent Petersen / Monaco bliver for 4. gang 

championatsvinder i military. 

 

1977 

1159 medlemmer. Holte-uge 1977. 

Internationalt dressurstævne og dansk-tysk 

springstævne. Hermann Duckeck rejser til 

Tyskland og tager elev Svend Karlsen med. 

Birgit Jensen ansættes som ridelærer for 

pony- og rideskolehold. Landsmilitarystævne, 

distrikts- og klubstævne. Et trofast hold kører 

”Sjælsø Rundt” for 3. år i træk. Kontingent 

forhøjes: Aktive kr. 250,00 & passive kr. 

100,00. Henrik Bjerregård Jørgensen ansættes 

som fodermester. 

 

1978 

Holte-uge 1978. Skandinavisk dressurstævne 

og internationalt springstævne, CSI. En-dags 

military og terrænstævne for landsdelen. Elev 

Anne-Marie Olesen afslutter b-uddannelse og 

rejser. Hermann Duckeck kan alligevel ikke 

undvære HRK og vender tilbage som berider / 

inspektør. Distriktsstævne. Rideundervisning 

pålægges moms! Dog kun når undervisningen 

foregår på ens egen hest - ikke når det sker på 

klubbens heste. Runar Jespersen rejser. Carin 

Andersson ansættes som beriderelev hos 

Hermann Duckeck. Championatsvinder i 

military: Niels Haagensen / Monaco og 

camicorn. Pensionspris (inkl. Moms): boks m. 

service kr. 1530,- selvpasserboks kr. 1215,- 

 

1979 

1207 medlemmer. Holte-uge 1979. 

Internationalt dressurstævne CDI. Military: 

Niels Haagensen / Monaco nr. 9 i Badminton. 

Ny elev: Carl Johan von Kristiansson (kendt 

som Carlo). Landsstævne m. DM i military. 

For anden gang i Danmark kvindelig vinder: 

Alice Hedegaard fra Fristrup rideklub (den 
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første var Holte-ryttersken Grethe Møller 

Pedersen /Hallaly i 1932). For første gang i 

historien får Danmark en senior-

EUROPAMESTER: Niels Haagensen vinder 

EM i Luhmulen - stor modtagelse ved 

hjemkomsten. 

 

1980 

Holte-uge 1980. internationalt springstævne, 

CSI iblandet opvisninger. 

Danmarkskvadrillen under ledelse af 

Hermann Duckeck giver for første gang 

opvisning. Forlænget åbningstid om søndagen 

indføres. En-dags military stævne. Nordisk 

ridestævne for handikappede afholdes på 

HRK. Morten Ploug rejser og Michael 

Ladegaard tiltræder som berider. Elev ”Carlo” 

stopper sin uddannelse. Niels Haagensen / 

Monaco vinder guld ved de uofficielle VM i 

military i Fontainebleu. Senere vinder han 

NM og DM på Cheers Danheat. 10 års 

jubilæum for indvielse af ridehuset. Fest i 

klublokalet. Birgit Jensen rejser. Børge 

Mortensen tiltræder som leder af rideskolen, 

mens Helle Jørgensen ansættes som 

ponyunderviser. 

 

1981 

Holte-uge 1981. Internationalt dressurstævne, 

CDI. Der afholdes 2 stævner, hvor hele 

overskuddet går til flygtningehjælpen. 2 nye 

elever begynder: Ken Juel Andreassen og 

Lasse Montan. Den traditionelle 

høstspringning afholdes for 6. og - viser det 

sig senere - sidste gang. Et halvt hundrede 

HRK’ere drager til Horsens for at overvære 

EM i military. DM i military vindes af Jørgen 

Krause / Toppermark. Dansk 

Instruktørforening afholder showstævne til 

fordel for handicapåret 1981. Carin 

Andersson afslutter sin uddannelse og rejser. 

 

1982 

1234 medlemmer. Pensionspris pr. boks 

(selvpasser) kr. 1620,- Børge Mortensen 

rejser. Lasse Montan overtager ledelsen af 

rideskolen. Holte-uge. Internationalt 

springstævne, CSI. Endags military og 

terrænspringning. En ny tradition starter: 

onsdags grill-aftener. Jesper Friismann 

tiltræder som B-elev. Distriktsstævne. Lasse 

Montan rejser. 

 

1983 

Helle Jørgensen starter uddannelse - forlader 

undervisning af ponyer som overtages af Gitte 

Jørgensen. DRF bestemmer, at alle heste og 

ryttere som ønsker at deltage i 

distriktsstævner og opefter skal registreres. 

Landsmilitarystævne vindes af Jørgen Krause 

/ Eagle Owl. Anne Grethe Jensen / Marzog 

vinder EM dressur i Aachen, overværet af 

adskillige Holteryttere. Jesper Friismann 

afslutter uddannelse og rejser, ny B-elev: 

Jørgen Friis. Distriktsstævne. Ny forening: 

Holte Ride-Klubs Venner, der skal være en 

hjælpe- og støtte forening for HRK. 

Gentagne indbrud på kontoret hvor bl.a. 

stereoanlæg og pengeskab fjernes, derfor 

opsættes alarm / overvågning. 

 

1984 

Hans Jepsen kan fejre 20-års jubilæum i 

HRK. HRK har en stand på HEST & PONY i 

Bellacentret. Landsdelsstævne m. 

sjællandsmesterskab. Gitte Jørgensen stopper 

som ponyunderviser, Charlotte Brostrøm 

tiltræder i stedet. Dan Andersen ansættes i 

stalden. Holte-ugen fejrer 10-års jubilæum. 

CSI, endagsmilitary og terrænspringning. 

Lasse Montan vender tilbage og overtager 

rideskoleundervisningen. Ken Juel 

Andreassen er færdiguddannet og rejser. 

Michael Ladegaard får tilbudt stilling ved 

Hareskovens Rideskole og rejser. OL i 

Montreal: Anne Grethe Jensen / Marzog 

sølvmedalje. Jørgen Krause / Eagle Owl 

vinder DM i military. Christer Ericsson 

tilknyttes HRK som tilkalde berider. 

Pensionspriserne forhøjes til: selvpasserboks 

kr. 2000,- serviceboks kr. 2400,- 

 

1985 

1270 medlemmer. Landsdelsstævne m. 

sjællandsmesterskab. Ved 

generalforsamlingen oplyses at sllidet på vort 
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16 år gamle ridehus nu er så stort, at 

istandsættelsesarbejdet er beregnet til at koste 

2,3 mill.kr. Heraf alene for ny tagdækning kr. 

1,3 mill. Ansøgning er indsendt til Søllerød 

kommune. Efter 10 år som formand trækker 

Jørn Engel Møller sig tilbage. Ny formand 

Henrik Sejer Petersen. Lasse Montan rejser 

endnu en gang. Charlotte Brostrøm overtager 

ansvaret for såvel rideskoleheste som ponyer. 

Anita Karlsen (tidl. Lauridsen) vender tilbage 

til HRK, nu som berider. Military og 

terrænstævne. Hippodromen skifter trykkeri. 

Distriktsstævne. Efter 14 år i HRK rejser 

Hermann Duckeck for at begynde for sig selv 

på Solhøjgård. Ligeledes rejser Jørgen Friis. 

Ordningen med ”service-heste” ophører - for 

fremtiden er alle heste ”selvpassere”. 

 

1986 

Trakhener-avlsforbundet afholder 

hingstekåring i det store ridehus. Stort 

jubilæumsstævne (landsstævne). Æresmedlem 

Axel V. Christensen fylder 90 år. På klubbens 

50-års fødselsdag d. 13. maj afholdes 

reception i cafeteriet, og om lørdagen 

afholdes stor jubilæumsfest i Rotunden. Ved 

den lejlighed udnævnes Else Langebæk og 

Johan Larsen til æresmedlemmer. 

Klubbens kontordame Elsebeth Lykke 

Andersen fratræder og Esther Jacobsen 

overtager jobbet. DM i military bliver vundet 

af Nils Haagensen / Carno Unik. HRK vandt 

1-0 over Bartahus rideklub i en forrygende 

fodboldkamp. Anita Karlsen fratræder, og 

Jørgen Binder, som netop er hjemkommet fra 

et flerårigt ophold i Australien, tiltræder igen 

som berider hos os. Jan Frederiksen ansættes 

som rideskolechef. 

 

1987 

Efter at Lulu Tøpholm har været eneredaktør 

af Hippodromen i 4 år indtræder Charlotte 

Gluud i redaktionen. Ved GF fratræder 

Henrik Sejer-Petersen efter eget ønske som 

formand, og der vælges en helt ny bestyrelse, 

med Bent Petersen som formand. Traditionen 

forsætter med jagtspringning i Geels skov. 

Klubbens staldmand gennem 16 år Ejnar 

Andersen fratræder og Edvin Nielsen fra 

Store Møllegaard ved Isterød tiltræder som 

fodermester. 3500 m
2
 nyt tagpap lægges på 

den lavere del af bygningen, med 10 års 

garanti. Støtteforeningen Holte Ride Klubs 

Venner ophæves efter 4 års virke. Midlerne - 

ca. 6000 kr. - overgår i form af et fjernsyn til 

HRK. HRK vinder suverænt 2 fodboldkampe: 

4-1 over BAR og 6-0 over GEK. 

 

 
Øverst: military bar hos Axel V. Christensen 1965 

Nederst: Det færdige ridehus som vi kender - 1970 

 

 

1988 

Efter 5 år og 24 numre af Hippodromen 

overgiver Lulu Tøpholm redaktionsjobbet til 

Charlotte Gluud og Helle Færch. Omfattende 

vedligeholdelses arbejder udføres på 

ridehuset. Jane Aalund afløser Esther 

Jacobsen på kontoret og som bogholder. 

 

 

1989 

Hans Jepsen har 25 års jubilæum i HRK og 

fejres ved en reception i cafeteriet. Christer 
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Ericsson ophører som freelance underviser på 

HRK, hvor han har virket siden 1984. Jan 

Frederiksen opsiger sit job som 

ridedskolelærer, da han skal til Høje 

Sandbjerggaard som bestyrer. Birgitte H. 

Petersen tiltræder hos os i stedet. DM i terræn 

for ponyer vindes af Sara Petersen på Carno’s 

Sheena. 

 

1990 

Ballerup Rideklub arrangerer fodbold 

turnering mellem 10 rideklubber, hvor HRK 

vinder en flot pokal. DM i terræn og military 

for ponyer bliver begge vundet af Sara 

Petersen på Sheena. Charlotte Gluud og Helle 

Færch fratræder som redaktører af 

Hippodromen og ny redaktion dannet med 

Jane Aalund i spidsen. 

 

1991 

Lene Madsen, Bente Jørgensen og Julie 

Duckert tager sig af pony undervisningen. 

Carl Andersen overtager redaktørjobbet og 

Hippodromen udkommer i et nyt layout og i 

et større format. Kgl. Brand og Land Rover 

military cup finaler afholdes i samarbejde 

mellem HRK, Egene, Mattson og Høsterkøb. 

 

1992 

Solarium nr. 2 er installeret i rotunden til stor 

glæde for pensionærer og heste. Bente Ernst 

forestår undervisningen til 

ridemærkeprøverne med 19 deltagere. Anne 

Mette Højgaard afløser Lene Madsen som 

pony ridelærer. Eksamineret berider John 

Nielsen tiltræder og skal tage sig af både 

dressur og spring sammen med Jørgen Binder. 

 

1993 

Anette Johansen (senere kendt som Marfeldt) 

overtager rideskolen efter Birgitte H. 

Petersen. Elitestævne med landsklasser samt 

DM i dressur afholdes på HRK i Pinsen i flot 

sommervejr. Tilskuerantallet er enormt! Anne 

van Olst vinder Grand Prix på Chevalier. 

Bente Ernst tager sig af lørdagsholdet for 

skoleheste. DM i military for young riders på 

heste bliver vundet af Peter Flarup på Dex. 

Diana Møller-Jensen påtager sig hvervet som 

ridelærer og bestyrer af Ponystalden efter 

Anne Mette Højgaard, som rejser til Jylland 

 

1994 

Elitestævne i dressur – og landsholdstævne i 

springning på HRK. Ny redaktionskomite – 

Erik Holten overtager redaktørjobbet. 

Hubertusjagten vundet af Niels Goldschmidt 

og Scottish Chance. Sussane Coulthard 

begynder ridemærke undervisning med 16 

elever. 

 

1995 

HRK er for anden gang vært ved elitestævne 

med Danmarks mesterskab i dressur, og igen 

begunstiget af godt vejr. Vores dressur-hold 

bliver distriktsmestre samt nr. 3 i Axel V. 

Christensen Cup. Indvielse af den nye stald 

for spåneheste. Berider John Nielsen rejser og 

tager afsked ved en reception i cafeteriet. 

Eksamineret berider Carsten Vesterskov 

tiltræder som ny berider på Holte. Anette 

Marfeldt holder op som leder af rideskolen. 

Ridehuset fylder 25 år og der afholdes 

jubilæumsreception. Trine Karn tiltræder som 

ansvarlig ridelærer for rideskolen. 

 
DM dressur 1995 – fulde huse på tilskuerpladserne 

 

1996 

Stort landsstævne i spring og elitestævne i 

dressur. Den 13. maj kan klubben fejre sin 60 

års fødselsdag. 

 

1997 
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A-stævne (Elitestævne) i dressur – og 

springning på HRK. 1-dags 

landsmilitarystævne.  

Helsingørmotorvejen udvides - vi får nye 

folde som erstatning. Jannie Christiansen 

(Super-Jannie) tiltræder som pony-ridelærer 

da Diana Møller Jensen rejser. Susan 

Kjærgaard tiltræder som springtræner. HRK 

afholder rævehalejagt og steeplechase. Stig 

Pansler tildeles DRF’s elitemærke (22 år 

forsinket pga. en administrativ fejl) for 3 sejre 

i DM i military. Dette er kun tildelt 18 ryttere 

i DK. 

 

1998 

Formand er Anni Mune. Bent Petersen 

udnævnes til æresmedlem. Birte Willer 

udnævnes til Ridder af Dannebrog. 

Staldmester gennem 10 år Edvin Nielsen går 

bort, jobbet overtages af Ebbe Hansen. 

Kontordame Jane Aalund går på efterløn - 

Jannie Skytte ansættes i stedet. Plet & Pjevs 

kommer til HRK - fastansættes som 

musejægere. 

Den grønne væg v. rotunden fødes - med 

Holte-hesten. EU-regulativ forbyder brug af 

BUTA pga. slagteregler - dyrlæger er 

bekymrede. Klubbens navn sættes på den 

store sten ved indkørslen, takket være et 

sponsorat fra en af klubbens trofaste 

sponsorer. Rytterfest og hjælperfest afholdes. 

 

1999 

Landsstævne i dressur (sjællands eneste det 

år) og springning. Charlotte 

Brostrøm/Diawind vinder af Scandinavian 

Open for 6-års heste. Regine Liljengren bliver 

sjællandsmester i springning for kat.1 ponyer. 

Lulu Tøpholm og Ptolomy vinder 

Hubertusjagten. Anne Madsen tiltræder som 

pony-ridelærer da Jannie Christiansen (Super-

Jannie) forlader HRK. Der afholdes 

rideskoleturnering samt Bennys Hjørne. 

 

Erik Holten overlader redaktørjobbet til Linda 

Høpfner. 

 

 

2000 

Springkursus med Gill Watson. Dressurkursus 

med Lars Petersen afholdes for fyldte 

tilskuerpladser. Landsstævne i dressur- 

samarbejde m. Bundgaard Byg Cup indledes. 

Nordisk elitestævne i springning m. ISL-cup. 

Det regner meget optil stævnet, hvorfor vi må 

have dispensation til at opsætte 180 bokse i 

det grønne område omkring dressurbanerne. 

Pressen roser stævnet, som ”ikke er set mage 

til på sjælland i 20 år” - det bliver desuden en 

økonomisk succes for klubben. Der afholdes 

terrænspringning samt distriktsstævne i 

dressur og springning. Vores pony springhold 

bliver distriktsmestre. Ridehuset fylder 30 år. 

Ebbe Hansen og Hermann Duckeck laver 

bunde til OL i Sidney. Boksprisen er 2.400 kr. 

 

2001 

Springkursus med Thomas Velin og 

Dressurkursus med Kyra Kyrklund afholdes 

for stop-fyldte huse. Landsstævne i dressur og 

springning med hhv. 270/615 starter. Pony 

landsstævne i dressur, 1-dags 

landsmilitarystævne, ”Tantestævne” samt 1-

dags ponystævne i springning afholdes. Kai 

Palm har 50 års jubilæum i HRK og 

udnævnes til æresmedlem. Vores hold vinder 

distriktsmesterskabet i dressur. Ulrich 

Gaarslev tiltræder som springtræner efter 

Susan Kjærgaard. Frivillig lukkeordning 

weekend starter. Niels Goldschmidt/Scot 

vinder Hubertusjagten. 

 

2002 

Elitestævne i dressur - (Charlotte Brostrøm 

deltager med 3 heste og henter 7 placeringer) 

og landsstævne i springning. 1-dags 

landsmilitarystævne og distriktsstævner 

(D+S) afholdes. Charlotte Brostrøm / Vincent 

bliver nr. 10 i DM-dressur. Dressuraften med 

Birte Willer afholdes. Keld Flittner bliver 

formand. HRK har 1180 medlemmer. Jannie 

Skytte forlader jobbet som kontordame. 

Støjvold v. fold 1 bygges - vi får 

erstatningsfolde (nr. 11-14), samt nye 

græsfolde (nr. 15-18).  
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2003 

Landsstævne i dressur og springning. 1-dags 

landsmilitarystævne og distriktsstævner 

(D+S) afholdes. Charlotte Brostrøm / Vincent 

bliver nr. 6 i DM-dressur. Vores dressur-hold 

bliver distriktsmestre samt nr. 3 i Axel V. 

Christensen Cup. Nastassia Philippa Ulrich 

vinder distriktsmesterskab i dressur for 

ponyer. Jørgen Krause udnævnes til 

æresmedlem. Lis Rasmussen ansættes som 

kontordame. Bokspris kr. 2.750,- 

 

2004 

Landsstævne i dressur og CSI-stævne i 

springning - dette bliver rosende omtalt i 

pressen og en fin sportslig succes, men giver 

økonomisk underskud pga. for få 

tilmeldinger. 1-dags landsmilitarystævne og 

distriktsstævner (D+S) afholdes. Bokspris kr. 

2.950,- 

 

2005 

Pernille Bigaard bliver formand - klubben har 

980 medlemmer.  

Landsstævne i dressur og springning. 1-dags 

landsmilitarystævne og distriktsstævner 

(D+S), samt ponydistriktsstævne springning 

afholdes. Carsten Vesterskov fejrer 10 års 

jubilæum som berider, og forlader HRK - 

Bjarne Elefsen ansættes som berider og daglig 

leder. Trine Karn fejrer 10 års jubilæum som 

leder af rideskolen - og forlader HRK for at 

søge anden uddannelse. Lars Rasmussen 

ansættes som ny leder af hesterideskolen. 

Dressurkursus med Richard Weis, samt 2 

gange konkurrencetræning i dressur afholdes. 

Charlotte Brostrøm / Vincent bliver nr. 7 i 

DM-dressur. Peter Flarup / Silver Raj bliver 

nr. 19 i Military World Cup. HRK’s 

dressurhold bliver distriktsmestre. Taget 

renoveres. Stort showstævne afholdes i 

samarbejde med Forstædernes Bank. 

 

2006 

Klubbens 70 års fødselsdag markeres med 

show fra skoleponyerne på dagen, samt fest 

efterfølgende. Klubben har 800 medlemmer. 

Stort landsstævne i dressur og spring 

afholdes.  

Konkurrencetræning afholdes. 

Distriktsmesterskab for ponyer i spring 

afholdes. HRK’s dressurhold bliver 

distriktsmestre. Landsmilitarystævne på 

Haregabgård med rekord antal deltagere. 

Militarystævnet 2005 modtager pokal og titel 

som ”årets landsstævne”. Holterytterne 

Morten Haugaard og Peter Flarup er 

kvalificeret til VM i military. Peter 

gennemfører og bliver placeret som nr. 25, 

mens Morten desværre må udgå pga. halthed. 

Thomas Velin deltager i VM i springning men 

må desværre udgå.  

Ponystalden ombygges så boksene bliver 

tidssvarende. Skolestalden skulle ombygges, 

men entreprenøren gik konkurs  

Ebbe Hansen forlader jobbet som staldmester 

efter 12 år for at bosætte sig i Jylland med 

familien. Anne Lund Jensen tiltræder. For 

første gang i lange tider ansættes 

beriderelever: Lars Rasmussen og Sonny 

Sandfeld Moisen tiltræder. 

Thomas Møller tiltræder i stalden. 

Lisbeth Lund overtager ansvaret for 

ponyafdelingen efter Anne Hedegård 

Tanderup (tidl. Madsen). 

Nye EU-regler om foderhygiene medfører 

krav om chipmærkning af alle heste på HRK. 

 

 

2007 

Stort landsstævne i dressur og spring 

afholdes.  Showstævne afholdes. 

Højspændingsledningerne fjernes – det pynter 

meget! Rotunden bliver ombygget takket 

være et flot sponsorat fra en af klubbens 

trofaste sponsorer. 

Sonny Sandfeld Moisen forlader HRK – ny 

beriderelev er Mette Svare Ehlers. Lis 

Rasmussen forlader stillingen som 

blæksprutte på kontoret – denne står tom en 

tid inden ansættelse af Dennis Johanneson (jo, 

det var ham fra radioen). Der forsøges med en 

anden organisationsopbygning hvor den 

daglige ledelse og drift af klubben forestås i 

samarbejde mellem berider og kontoret, som 
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erstatning for Ebbe Hansen som tidligere har 

varetaget denne funktion i samarbejde med 

forretningsudvalget. 

Ryttermærke undervisning indføres som følge 

af nye regler for stævnedeltagelse fra DRF.  

Bokspris 3.275 kr.  

 

2008 

Klubben har 688 medlemmer. 

Peter Flarup deltager i OL i military – Leverer 

det flotteste terrænridt, men derefter bliver 

Silver Ray desværre skadet. Katrine Bendix 

og Madonna Bally bliver nr. 12 i DM i 

dressur for juniorer. Line Mune og My Boy 

deltager i DM for ponyer, men kommer 

desværre ikke til finalen da My Boy træder en 

sko af i kvalifikationen. Ved 

Sjællandsmesterskaberne i dressur bliver 

Charlotte Brostrøm nr. 2 og Karen Nielsen nr. 

3. 

Ponylejr afhold for første gang i mange år – 

som forsøg. Det bliver en succes. 

Der afholdes springkursus med Albert Vorn – 

det bliver en stor succes. 

Økonomien knirker alvorligt for første gang i 

mange år. Der er ledige bokse, og 

vedligeholdelsen af huset bliver dyrere, i takt 

med at huset bliver ældre.  

Bestyrelsen udskiftes, Sten Mørck Thomsen 

bliver ny formand. 

Dennis Johannesson forlader HRK igen og 

Peter Vogt ansættes i stedet som leder af. 

Bjarne Elefsen forlader HRK og Lars 

Ringkær ansættes som ny berider. 

 

2009 

 

Ridehuset fylder 40 år, dette fejres med 

afholdelse af Indendørs DM i springning som 

afholdes for første gang. Stort landsstævne i 

dressur. Klubben har 782 medlemmer. 

Arrangement med Monty Roberts trækker 

mange tilskuere. Det gør unghestechampionat 

som afvikles for første gang på HRK også. 

Dan Andersen har 25 års jubilæum i HRK og 

fejres med stor reception og gaveregn. Stefan 

Hansen ansættes i stalden. 

Lars Rasmussen er færdigudlærte og forlader 

HRK. I stedet ansættes Katrine Byskov som 

elev. 

Udendørs fodersilo opføres for at afhjælpe et 

stigende problem med rotter. 

Hippodromen udkommer for (foreløbig) 

sidste gang i april 2009 – stigende portopriser 

og bortfald af tilskud gør det til et oplagt 

sparemål i de stramme økonomiske tider. 

Forsøg med nyhedsbrev pr. mail og nyheder 

på hjemmesiden i stedet. 

Finanskrisen kradser, økonomien er dårlig, 

der er på et tidspunkt mellem 20 og 30 ledige 

bokse. Personaleorganisationen reorganiseres: 

Peter Vogt fratræder og kontoret bemandes 

med Kirsten Steen McFall på deltid og 

frivillig hjælp herudover (af sparehensyn). 

Daglig ledelse overgår til berider Lars 

Ringkær. 

Niels Andersen bliver formand. Bestyrelse, 

ansatte og frivillige arbejder hårdt for at få 

rettet op på økonomien. Vi får et legat til 

renovering af udendørs baner samt gavle på 

huset fra en af klubbens trofaste sponsorer. 

Året ender med et fint overskud. 

Boksprisen er 3.800 kr. 

 

2010 

Landsstævner i springning og dressur. Finale i 

Københavnsmesterskab i dressur afholdes, det 

går HRK rytterne godt: Helena Haugaard og 

Sara Schelde vinder sølv og bronze for ponyer 

mens Mathilde Ring vinder sværeste afdeling 

for heste. HRK vinder bronze i DM i dressur 

for hold. 

Mette Ehlers er færdigudlærte og forlader 

HRK. I stedet ansættes Katja Riberholdt som 

elev. 

Belægningen af boksene bedres og det lysner 

for økonomien som har været meget stram. 

Året ender med et flot overskud. 

Omfattende renoveringsarbejder 

gennemføres, bl.a. ombygning af skolestald, 

renovering af dressurbaner og gavle, 

vandingsranlæg i ridehusene samt forsøg med 

pensionær-financierede nye oplukkelige 

vinduer i boksene for dem som vil. 
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Arrangement om horsemanship med Shane 

Mosele.  

 

 

2011 

HRK fejrer 75 års jubilæum.  

Landsstævner i springning og dressur. Som 

noget nyt afholdes stationsafprøvning af 

hopper. 

Marcus Oliver ansættes i stalden. 

Nye stalddøre opsættes. 

6 nye dressur dommer tårne til udendørsbaner 

er undervejs 

Nyt hegn om græsspringsbanen 

… 

 

 
 

   

 

 

 


