
2018 DRF Mesterskab for junior/youngrider:

Military på Skårup Overgaard 
– god ridning og kammeratskab på tværs
Sommerens stævne på Skårup Overgård/Kirstineholm Rideklub bliver med live 
streaming og en ny konkurrence for hold, til minde om Kai Schibler.

Når Skårup Overgaard/Kirstineholm Rideklub 
i dagene 22. – 24. juni afholder tre dages 
landsmilitarystævne med DRF’s mesterska-
ber for juniorer og ungryttere vil hele konkur-
rencen blive live streamet. 

Hovedsponsor og live streaming på 
plads
Zibrasport har sagt ja til at være hovedspon-
sor for stævnet samt live streame stævne. 

”Vi er utroligt glade for at Zibrasport igen i år har 
valgt at sponsorere vores stævne”, siger Jørgen 
Albertsen, der allerede er i fuld gang med forbe-
redelserne til stævnet.

Ny holdkonkurrence hylder godt 
sammenhold og venskab
Stævnearrangørerne på Skårup, Anne-Dorthe og 
Jørgen Albertsen har ligeledes valgt at lave en 
holdkonkurrence, til minde om Anne-Dorthes far 
Kai Schibler, der døde i december 2017. 

Skårup Overgård med Anne-Dorthe og Jørgen Albertsen i spidsen danner i år rammen om DRF Mesterskab for junior/youngrider, og den nye 
holdkonkurrence til minde om Kai Schibler.
(Privatfoto)



Kai Schibler har altid været en del af stævnerne på 
Skårup Overgaard og brugte hele sit liv på at fast-
holde det, som altid, foruden flot ridning, har været 
et kendetegn for militarysporten; sammenhold og 
venskab på tværs af alder, køn og kunnen.

Flotte præmier til placerede ryttere
”Min far har været holdleder utallige gange, og 
elskede denne sport. Derfor har vi valgt at lave en 
holdkonkurrence, der rummer det han stod for og 
levede efter. Det betyder meget for os, og samtidig 
er det som om han stadig er med”, lyder det fra 
Anne-Dorthe

Den nye holdkonkurrence vil blive bedømt på 
samme måde som til DM, og der kan være tre eller 
fire på et hold. For at opnå så stor en bredde som 
muligt, har man valgt at ryttere fra 80, 90 og 100 
klasserne kan deltage.

Hold kan dannes på tværs af klubber, idet det ikke 
er klubben, der er afgørende.

En ting er dog ikke nyt, der vil i lighed med tidligere 
år være flotte penge- og ærespræmier til de place-
rede ryttere.

Velkommen på Skårup Overgård 22. - 24. juni.

  
  Fakta:

  Kai Schibler

  Var hele sit liv dedikeret ildsjæl i militarysporten og     
  hestesporten generelt.

  Et udvalg af hans mange poster: 

  • Medlem af Dansk Ride Forbunds 
 hovedbestyrelse, 1969 - 1988
  •   Formand for Militaryudvalget gennem 20 år
  •   Mangeårig næstformand i Ride Forbundet
  •   Arrangør af EM i MIlitary i Horsens i 1981
  •   EM Specialmilitary (Landbomilitary) 1979
  •   Ærestegn i Dansk Idrætsforbund, 1982
  •   Ærestegn i Dansk Ride Forbund, 1975
  •   Æresmedlem af Horsens Rideklub, 1979
  •   Æresmedlem i Dansk Ride Forbund, 1996 
 
  Skårup Overgård:
  Siden 1984 har Anne-Dorthe og Jørgen Albertsen  
  været stævnearrangør gennem Kirstineholm Ride 
  klub. 

  Heraf forskellige mesterskaber:
   • DM Senior
   • DM junior/youngrider
   • DM hold
   • DM pony
   • Nordisk Mesterskab

Som man vil mindes Kai Schibler - en aktiv mand for militarysporten gennem hele sit liv (privatfoto)


