
Vindere 2013 

Championat dressur pony: 

1. Louise Mathisen – 8 point 

Klub dresser hest:  

1. Malene Schell Jørgensen – 20 point 

2. Malene Schell Jørgensen – 14 point 

3. Tina Leire – 11 point 

Championat dressur hest: 

1. Julie Andersen – 14 point 

Championat spring hest: 

1. Nadine Haxgart – 2 point 

Mest vindende ekvipage: 

1. Malene Schell Jørgensen – 20 point 

2. Malene + Julie – 14 point 

3. Tina Leire – 11 point 

Breddepokalen 

1. Anne Sofie Høst Hansen + Emilia Hansen 

Venskabspokal junior: 

1. Katrine Mathisen 

2. Anna Hvis Andersen 

3. Camilla Jensen 

Katrine: 

1. Den glæde hun udtrykker når hun er på bels, de positive ting hun altid skriver på Face book om 

både bellinge og hendes dejlige pony. Katrine hiver gerne en hel dag ud af sin kalender for at 

tilfredsstille heste og ponyer på bels, også når det er hårdt arbejde det gælder. 

2. God til at passe sin pony. Spreder godt humør. Giver gerne en hjælpende hånd hvis der er brug 

for det. 

3. Jeg stemmer på hende fordi hun er super god til at passe sin hest, og det betyder meget for 

hende at den har det godt. Hun er ofte glad og hyggelig at snakke med, og hjælper gerne hvis man 

spørger om en tjeneste. Hun er seriøs om sin ridning og er nået langt med sin hest. Og så er det 

rigtig hyggeligt at følge med i deres hverdag på deres facebookside ;)  



Venskab senior: 

1. Lotte Hansen 

2. Nils Hvid Andersen 

3. Hanne Jacobsen 

Lotte: 

1. Selvom Lotte hverken har hest eller går på hold på BELS, er hun stadig en af de personer der 

hjælper aller mest til.  

Hun tager ofte rideskolehold, og giver gerne en hånd med når stalden skal tømmes.  

Derudover kommer hun altid med sit glade humør. :-D 

2. Næsten altid i godt humør der smitter. Positiv indstilling til tingene. Hjælper stadig til på Bellinge 

selvom egen hest ikke står der mere. 

3. Man skal lede længe efter en mere venlig og imødekommende person. Hun er altid parat til at 

hjælpe til, hvis hun kan, det gælder både med rideskolehold, café og stalden.  

 

 


