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Kære medlemmer, 
 
Nu er det ved at være sæsonstart, og dermed også tid til årets første nyhedsbrev. 
 
Vi håber, at I alle er ved at være i topform til denne sæson, som (forhåbentlig) kommer til at 
byde på en masse gode og sjove stævner, som blandt andet Europa Mesterskaberne for 
hold og individuelle på Vallensbæk Ridecenter i juli. EM udvalget knokler for at få det hele til 
at køre som smurt, og derfor har de netop afholdt deres første møde i 2021. 
 
Tidligere i marts måned blev der afholdt generalforsamling, som for første gang nogensinde 
blev afholdt kun online - og selvom tilslutningen til mødet var god, kan det alligevel mærkes, 
at vi savner det fællesskab, vi har i vores skønne forening, og at vi savner hinanden. Det 
føles mærkeligt at tænke på, at vi ikke har kunnet se hinanden under normale forhold siden 
sidste generalforsamling, men vi håber og krydser alt hvad vi har for, at vi snart kan se 
hinanden igen.  
Herefter skal det lyde et kæmpe stort velkommen til vores nye bestyrelsesmedlemmer Line 
Jenvall og Jan Olsen, og selvfølgelig rytterrepræsentant Sara Boetius. Line Blume Kjøller 
blev valgt som formand, og Charlotte Nissen som næstformand. 
Vi i foreningen glæder os rigtig meget til i år, som forhåbentlig bliver en del mere spændende 
end 2020. 
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Der er i år rigtig god tilslutning til landsholdene, hvor der vil blive afholdt landsholdsudtagelse 
d.8-9 maj. Vi har i år tre landsholdstrænere, Steve Chorley for Open, Dave Wright for U15 og 
U18, og igen i år har vi Alberte Blume Kjøller for U12. Vi er utroligt glade for vores nye 
landstrænere, og glæder os helt vildt til at se dem i aktion i år. 
 
Vi har også netop afsluttet vores første stævne i 
år, nemlig Endagsstævnet på Vallensbæk 
ridecenter. Her konkurrerede 13 af vores dygtige 
ryttere i alt muligt slags vejr, og det var dejligt at 
kunne få lov at mærke fællesskabet igen. Alle 
rytterne konkurrerede på flotteste vis, og vi ønsker 
kæmpe tillykke til vinderne. 
 
I stævneudvalget bliver der arbejdet på højtryk for 
at finde en ny dato til DM Par - som desværre er 
blevet aflyst på grund af en lidt anden 
virusinfektion end corona. Vi håber dog, at det lige kan give mulighed for at få finpudset de 
sidste teknikker inden stævnestart, så det bliver et brag af en konkurrence.  
 
Sidst vil jeg gerne opfordre jer til at passe på jer selv og hinanden.  
Husk at I også altid kan kontakte bestyrelsen på mgadk@live.dk  
 
På bestyrelsens vegne, 
 
Charlotte 
 

 


