Elitedage 2018.

Fredag eftermiddag/aften drog de første hold hjælpere til Broholm, for at gøre klar til at modtage
deltagerne i årets Elitedage.

Lørdag formiddag gik de indledende klasser i gang. Weekendens Dommere var Susanne Vennike og Karina
Wiese Hansen, Jørgen Hvenegaard Lassen var gangartsdommer.
Da alle klasser var afviklet, brugte Maria D. Jørgensen / Mellem dyr og mennesker en times tid på at
fortælle om telepati og clairvoyance til dyr.

Det var i mellemtiden blevet tid til årets rytter/avleraften og teltet var stuvende fuldt, der kunne ikke
presses flere ind. De der var til stede, kunne nyde en meget lækker 3 retters menu, kreeret af vores helt
egen Mesterkok og tidligere formand Uffe Nielsen.

Efter således at være godt trakteret og meget mætte, blev de små grå sat på arbejde. Henrik Vetter havde
arrangeret en lille konkurrence, Jeopardy og havde forberedt nogle gode og også ind imellem, svære
spørgsmål. Vi blev delt op i hold og skulle så konkurrere mod hinanden – vinderholdet fik lov at rydde op
efter festen!
Super god ide, det var underholdende og sjovt.

Søndag morgen var det så finaleklasserne det gjaldt, de blev afviklet igennem dagen, indtil midt på dagen,
hvor det så var hopper og føl fra eliteskuet, som blev vist på banen, hvorefter dagens sidste dressurklasse
blev afgjort.

Takket være vores hovedsponsor, Equifirst, kunne vi igen i år, honorere de placerede ekvipager med en
pengepræmie, samtidig med, at Equifirst også havde sponseret dejlige æresdækkener, dressurunderlag
og gavekort til foder. Præmieoverrækkelserne blev ekstra festlige, fordi Karina Josefsen, Equifirst deltog i
overrækkelserne.
Resultatlister lørdag og søndag kan findes andet sted på hjemmesiden.

Sideløbende med stævnet, blev hopper og føl vist frem og bedømt i ridehuset, ligeledes aflagde 2 treårs
hopper endagsprøve, hvor de blev afprøvet i løsspringning, ridning af egen rytter og ridning af testrytter.
Eksteriørdommere var Niels Therkelsen og Helle Christensen.
Skibby HC var så venlige at transportere deres springmateriel fra Skibby til Broholm, så hopperne kunne få
optimale betingelser for løsspringningen.
Camilla Qvistgaard var igen i år testrytter og det gjorde hun godt, hopperne viste sig fra deres bedste side
og Camilla var meget tilfreds med at ride dem, hvilket også kan ses på de point de har fået. Begge hopper
mødte i øvrigt flot forberedt og velredne op.
Resultater fra endagsprøven og fra Eliteskuet kan ses andet sted på hjemmesiden.

Da de sidste deltagere var taget af sted, var det tid til nedtagning af bane og oprydning i telt, på bane og i
stalden og heldigvis var vi da nogle stykker om det, men alligevel blev det sent, før de sidste kunne tage af
sted.

Tusinde tak til alle de flittige og uundværlige hjælpere både før og ikke mindst under arrangementet, hvor
og her især en varm tak til Tina Piora i forhold til forberedelserne til stævnet og familien Folkmann/Vetter
for deres store indsats over hele weekenden og selvfølgelig en kæmpe tak til sponsorerne, her skal især
nævnes Equifirst og Skibby HC.

