
Ringridningens historie
 
   

 Ringriderfestens start og udvikling  

   

 

 Ringridning har sit udspring i middelalderens Ridderkampe. Blev under Henrik den fjerdes og Ludvig den fjortendes regeringstid ført fra Italien til
 Frankrig. Herfra gik ringridningen videre og benyttedes endnu omkring 1700 året som adspredelse ved mange Fyrstehoffer.
 Ringriderfesterne brede sig til almuen og afholdtes sædvanlig ved bøndergårde, senere også ved gæstgiverier og samlede mange ryttere og
 tilskuere.
1845 I "Leipziger Illustrierte Zeitung" af 22. November 1845 findes en meddelelse om en ringridning på Mølleegen ved Augustenborg i anledning af
 Hertugparrets sølvbryllup, i hvilken der deltog hen ved 400 ryttere. De var ens klædt, i blå trøjer og hvide benklæder og ufægtede kampen i fire
 ridebaner.
 Opgaven bestod i, først at tage ringen og senere at støde en broget klædt Morian (negerdukke) omkuld, der havde sin plads hen ved hundrede skridt
 bag hver galge.
 I hver afdeling kæmpedes der om tre værdifulde ærespræmier.
1877 I Sønderborg oprettedes i året 1877 et Ringridder Corps, som bestod indtil 1886.
 Det var mølleejer Eduard Holst, der indkaldte til møde i "Stadt Hamburg" den 22. august 1877. Eduard Holst blev formand.
 Der var ikke pynt på gaderne, dog var der musik i optoget, ligesom i dag kørende i charabanc.
 Mølleejer Eduard Holst, havde Margrethe-Møllen på toppen af bakken, øst for Damgade ved Mølledammen.
 Sønderborg Boldklubs første formand, Hans Holst, var søn af mølleejer Eduard Holst.
 Foreningen afholdt først sine fester på den gamle militæreksercerplads på Ladegårdens mark, hvor nu Goethesgade og Oehlenschlægersgade ligger.
1880 I året 1880 havde corpset 17 aktive medlemmer.
1885 Festen blev flyttet i1985, fra den gamle militæreksercerplads på Ladegårdens mark, til Kurhuset, senere Askovhus.
 Prøveridtet søndag den 19. juli, eftermiddag kl. 4.
 Hovedridtet tirsdag den 21 juli, eftermiddag.
1886 -  1887 Der blev ikke afholdt nogen fest i Sønderborg.
  
  

 Konger - Kronprins - Prins
1878 Konge, Kjøbmand I. Bladt
  
1881 Konge, Kasserer Christian Jørgensen
1882 Konge, Forvalter Petersen, paa Sønderborg Ladegaard
  
1885 Prøveridtet søndag den 19. juli.  Købmand Jens Nissen, Sønderborg med flest ringe.
 Hovedridtet tirsdag den 21 juli.    Konge Forpagter Jacobsen, Kajnæsgaard.
                                                   Kronprins Købmand Georg Hansen, Sønderborg.
                                                     Prins Faver Bceher jr., Sønderborg.
  

 

   

  

 Ringrigning i 1882 på Ladegårdens mark Mølleejer Eduard Holst, Margrethe-Møllen Sønderborg Ringriderklub, Rådhustorvet. 21.07.1885.  
   

 
    

 

       

  

 Dybbøl-Posten
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Dybbøl-Posten
3. Juli 1878  og 20. juli. 1981.

Dybbøl-Posten
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 Sonderburger Zeitung
15. juli. 1885

Sonderburger Zeitung
17. juli. 1885

Sonderburger Zeitung
22. juli. 1885

Sonderburger Zeitung
10 - 14 - 17. juli. 1885

Sonderburger Zeitung
17. juli. 1885
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 Ringriderfestens start og udvikling  

       

 

1888 Var staren på den første Kreds - Ringriderfest i Sønderborg.
 Festen fandt sted den 22. og 24. juli.
 Festens stifter var købmand Georg Hansen, som i førstningen af 1888 indbød et antal herrer fra Sønderborg, for at skabe en almindelig stor
 ringriderfest for Sønderborg Amt.
 Af Ridebetingelserne skal her meddeles følgende: Ringen bør tages i rask galop, og hesten må holdes i galop til den hvide pæl, som findes ved
 enden af ridebanen. Rytterne skal sidde forskriftsmæssig  til hest og ikke bøje sig over samme, når der rides efter ringen.
 Denne skal, hvis den tages, på lansen afleveres til den person, som er ansat dertil.
 Lansen må ubetinget holdes mellem de to streger, der er anbragt på denne. 
 Enhver ridning i pauserne er strengt forbudt.
 Sidste års konge kan i de tre efterfølgende år ikke deltage i kampen om den første gevinst på søndagen, om de tre første præmier på tirsdagen og
 om førstepladsen for ældre ryttere  på begge dage.
 Festen blev afholdt indtil 1908, ved byens udkant i nordvest, krydset Arnkildgade/Helgolandsgade med fri udsigt over Alsund til Dybbøl Banke.
 Det var en mark på omtrent fire tønder lands størrelse, som af Bryggeriejer P. Petersen overlod komiteen til fri brug.
 Rytterne samlede sig på Nørrebroen til optoget gennem byen.
 Rytterne tog sig godt ud i deres klædelige dragt: 
      •     Mørk trøje, mørk vest, hvide benklæder og hvid ridekasket.
 På festpladsen var der koncert af byens musikcorps under ledelse af Kapelmester Petersen.
 En karrusel sørgede for videre underholdning. Folkeforlystelser: Leg for drenge og piger, som æselridning, stangklatren, trillebørvæddeløb og
 æggeløb.
 I flere telte kunne man købe frugt, kager og drikkevarer.
 Om aftenen var der kommers i Hotel Alsund, hvor deltagerne fik et fornøjeligt samvær.
 Søndagen var prøveridning, tirsdagen var hovedfestdagen, der var mødt 288 ryttere, deriblandt tre fra Aabenraa.
 Efter endt ridning ledsagedes Kongen H. Magnus af Vollerup til hans kvarter, en skik, som man senere er kommen bort fra.
 Festtoget opløstes på Nørrebroen.
 Festen sluttede med baller i tre af byens lokaler.
 Der var mødt hen ved 9.000 tilskuere og der opnåedes en indtægt af 2.500 mark.
 Adgangstegnene kostede 20 penning for voksne 10 penning for børn.
 Af overskuddet modtog Sygehusforeningen 400 mark.
 173 mark henlagdes til et reservefondt.
 Konge blev H. Magnus, Vollerup.
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1889 Afholdtes den 7. og 9. Juli. To tribuner for tilskuere, i form af musikvogne. De kunne benyttes mod en ekstraentré af 50 penning for hver person.
 Da vejret var godt, havde både dampskibene og dagvognene ligesom året i forvejen indlagt ekstrature.
 Konge blev Hans Christensen, Lavensby efter 30 omgange.
 Kongegevinsten var på 135 mark. 18 præmier kostede tilsammen 323,40 mark.
 Antallet af tilskuerne steg til 9.500, indtægt 2725 mark.
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1890 Afholdtes den 29. Juni og 1. Juli.
 Kongegevinsten havde en samlet værd af 445 mark.
 Konge blev F. W. Michelsen, Sønderborg.
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1891 Afholdtes den 26. og 28. Juli.
 Antallet af tilskuerne steg til over 10.000.
 På festpladsen var der koncert, sangforedrag af det berømte sangerselskab Cohn fra Hamborg, dukketeater, gymnastiske forestillinger og mange
 slags folkeforlystelser, deriblandt sækkeløb for drenge og piger, æselvæddeløb og endelig karusselkørsel.
 Til hovedridningen på tirsdagen samledes 110 ryttere på Sønderbroen.
 Konge blev P. Hansen, Lebølgaard. 22 præmier.
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1892 Afholdtes den 24. og 26. Juli.
 For at tilfredsstille tidens krav havde man på Schmidts vej anlagt en bane, der sikkert har budt mange festdeltagere den første kørsel på en jernvej.
 På henvejen løb vognen uden motor, medens den på tilbagevejen måtte udrustes med en "hestekraft".
 Overskuddet på 500 mark, tilfaldt i dette år for første gang fonden til fordel for et hjem for gamle mænd.
 I de første år havde Sygehusforeningen modtaget 1.300 mark.
 Festpladsen havde i de fem første år været besøgt af 50.000 personer.
 Konge blev Chr. Brygmann, Sebbelev. 24 præmier kostede tilsammen 535 mark.

 

       

  

 1892 1892 1892 1892 1892  
       

 

1893 Afholdtes den 23. og 25. Juli.
 Da rytternes deltagelse om søndagen (prøveridning) var for ringe, vedtog man, at fordele et større antal præmier.
 Mandag aften ved ottetiden afholdtes den første tappenstreg og med den italienske nat og kunstfyrværkeriet havde komiteen indføjet en smuk
 forandring i det store festprogram.
 Konge blev J. Klyhn, Lavensby.
 Af de 29 præmier på begge dage, vandrede ikke færre end ni til Sjellerup.
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1894 Afholdtes den 8. - 9. og 10. Juli.
 Herrefrokosten afholdes for første gang i et telt på ringriderpladsen om trisdagen, kl. 10.00. 
 Der var 70 deltagere og taffelmusik ved 25 musikere.
 Festpladsens belysning på mandag aften og kunstfyrværkeri, som leveredes af Lauritzen, Aabenraa, vandt tilskuernes udelte bifald.
 Antallet af tilskuerne steg til lidt over 15.000.
 Rytterne samledes på Nørrebro, og startede kl. 13.00.
 Nyhed bragte den syvende fest, frokosten i festteltet på tirsdag formiddag med tafelmusik af byens musikcorps (25 musikere) under ledelse af den
 gamle bymusikus Chr. Petersen.
 Konge blev Jes Møller, Sjellerup.
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1895 Afholdtes den 21. - 22. og 23. Juli.
 Rytteroptoget starter for første gang fra Slotspladsen.
 Folkeforlystelserne var blevet forøget med stylteløb og ponyvæddeløb.

 

S
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  Sommernatsfesten om mandagen var besøgt af 2.500 personer.
 Frokosten om tirsdagen deltog rigelig 50 personer.
 Komiteen mistede en del af reservefonden 1.821,66 mark, ved Sønderborg Banks fallit.
 Sønderborg By gav en garanti på 1.500,- mark og det var nok til, at man afholdt festen.
 Konge blev M. Mathiesen, Sjellerup.
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1896 Afholdtes den 19. - 20. og 21. Juli.
 Folkeforlystelserne var der nye numre, således støvleforvirring, kringelbidning, hekseridt, pengeregn og andre fornøjelige ting.
 Søndag eftermiddag begyndte festtoget allerede klokken et.
 Sønderborg by havde i dette år garanteret for festen med 1.500 mark. Garantien er siden opretholt og blevet dyrtidsreguleret. Garantien er aldrig
 kommet til udbetaling.
 Konge blev Lauritz Aagesen, Himmark.
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1897 Afholdtes den 18. - 19. og 20. Juli.
 Hejbergs afhandling om festen findes i "Gartenlaube" nr. 37 af årgangen 1897, der er vedføjet flere tegninger af G. Mannhardt og Fritz Bergen.
 I frokosten deltog 70 personer.
 Femten herrer, som havde deltaget i de første fester, enten som ryttere eller som medlem af festkomiteen modtog smukke 10 års sølvmedaljer
 under Herrefrokosten i "Festhallen" - telt.
 Sønderborg By stiftede en smuk sølvpokal til den der tog 5 ringe i fem omgange, H. Jørgensen, Sjellerup vandt.
 Borgere fra Sønderborg havde udsat en præmiepokal til de ryttere, der havde deltaget i alle fester. Tilfaldt H. Thordsen, Guderup.
 Ringriderfesten i Sønderborg skabte traditionen med at lade 2 herolder ride foran optoget.
 I optoget var der 2  4-spands musikvogne foran hver af de to hovedafdelinger.
 Af overskuddet betales 200 mark til hjemmet for gamle mænd.
 Konge blev Chr. Kaad, Mjang.
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1898 Afholdtes den 17. - 18. og 19. Juli.
 Øbanen på Als, ”e Kleinbahn”, som nu også blev en god støtte for festen, havde i de tre dage en indtægt af 2.449,25 mark for personbefordring.
 Banen havde dengang en månedlig indtægt på 12.000 mark.
 Om søndagen måtte Chr. Kaad, Mjang, ifølge de gældende bestemmelser udelukkes fra konkurrencen om de første pladser.
 Konge blev P. Paulsen, Skaartofte. Kongepræmien havde en værdi af 180 mark.
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1899 Afholdtes den 23. - 24. og 25. Juli.
 Byen havde for første gang smykket sig med flag og grønt, for at byde de fremmede gæster et Velkommen og "På gensyn".
 Byen bevilligede 300,- mark til udsmykningen.
 I festtoget var der til ære for bondestanden en fint pyntet høstvogn med karle og piger.
 Herrefrokosten afholdes for anden gang i ”Festteltet”, fra 1899 – 1908.
 Ville man lade sig fotografere, kunne man i løbet af tre minutter få sit billede, i det amerikanske atelier.
 På festpladsen var der for første gang indrettet en brandvagt.
 Øbanen ”e Kleinbahn” bragte i de tre festdage 5.564 personer til Sønderborg.
 Om tirsdagen måtte Chr. Kaad, Mjang, igen ifølge de gældende bestemmelser udelukkes fra konkurrencen om de første pladser.
 Konge blev Hans Petersen, Langdel.
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 Ringriderfestens start og udvikling  

   

 

1900 Afholdtes den 22. - 23. og 24. Juli.
 I de senere år havde de yngre og yngste ryttere taget næsten alle præmier og derfor blev der indføt præmier for ryttere over 30 år, 29 almindelige
 præmier og 6 for ældre ryttere.
 35 gevinster, 29 almindelige og 6 for ældre ryttere. Præmierne kostede 1.000 mark.
 Byen gav atter 300 mark til udsmykning af gaderne.
 Om tirsdagen måtte Chr. Kaad, Mjang og Hans Petersen, Langdel med hver 17 ringe, igen ifølge de gældende bestemmelser udelukkes fra
 fra konkurrencen om de første pladser.
 I kampen for de ældre ryttere overraskede den første konge H. Magnus, Vollerup, med at sejer mod Jes Møller, Sjellerup, (konge 1894) og Andreas
 Nielsen, Hagenbjærg.
 Ringriderfesten i Sønderborg har for første gang 4 herolder til at ride foran optoget.
 Kapelmester "Mussi" Petersen stoppede som 80 årig for Det kommunale orkester.
 Konge blev Hans Petersen, Langdel med 16 ringe.
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1901 Afholdtes den 21. - 22. og 23. Juli.
 Der blev bygget et 18 meter højt udsigtstårn af træ, som Hans Korff jun. venligst overlod komiteen til fri afbenyttelse i festdagene, ved nuværende
 Helgolandsgade.
 Tårnets indre var et hjemsted for en såkaldt gammeltysk vin- og ølstue.
 Mandag aften spillede Bataljonsorkesteret musik i den ”Italienske Nat” inden fyrværkeriet.
 Sønderburger Zeitung vil ligesom i de tidlige år, også denne gang, udgivet en Festavis gratis.
 De ældre ryttere vandt Nis Brock, Guderup og Andreas Nielsen, Hagenbjærg.
 Konge blev P. Petersen, Lebølgård.
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1902 Afholdtes den 20. - 21. og 22. Juli.
 Det var første gang Hans Clausen deltog i ringridning i Sønderborg.
 Komiteen ejede 4 æsler, som blev brugt til æselridning.
 Der var sat ekstratog ind, til Tønder og til Flensborg, søndag og tirsdag aften.
 De ældre ryttere vandt Chr. Batram, Sottrup og C. Nissen, Elstrupskov.
 Hans Clausen, Ulkebøl blev konge søndag og tirsdag.
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1903 Afholdtes den 19. - 20. og 21. Juli.
 Frokosten blev henlagt til mandag, der indfandt sig 90 personer.
 Fyrværkeriet var omfangsrigere, virkningsfuld og festepladsen blev oplyst af bengalske flammer.
 De ældre ryttere vandt Andreas Krogh, Asserballeskov og Peter Wang, Broballe.
 Konge blev Chr. Madsen, Sjellerup.
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1904 Afholdtes den 10. - 11. og 12. Juli.
 Forlystelser på pladsen var:
      •     Anatomisk udstilling, kun for vorne herrer. Til fremme for folkets sundhed.
      •     Original Loppe-cirkus. Grundlagt 1832.
 Marinestationen. Arbejdet påbegyndes.
 De ældre ryttere vandt A. Andersen, Smølmark og C. Struck, Sandbjærg.
 Konge blev Jørgen Schmidt, Langdel.

 

       

  

 1904 1904 1904 1904 1904  
       

 

1905 Afholdtes den 9. - 10. og 11. Juli.
 Den gamle festplads fik undergået en større forandring, da den nye Adelbertgade blev anlagt. Nu Helgolandsgade. 
 Af den grund måtte et tilgrænsende stykke land tjene til pladsens udvidelse og blev udvidet mod nord. Bryggeriejer Petersens toft.
 Om søndagen indkom der ikke færre end 10 dampskibe med besøgende til Sønderborg.
 De ældre ryttere vandt Andr. Krogh, Asserballeskov og Chr. Møller, Cathrinenlund.
 Konge blev Chr. Kaad, Mjang.
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1906 Afholdtes den 8. - 9. og 10. Juli.
 12 ekstraskibe førte tilskuere til byen, deriblandt 1000 fra Danmark.
 Besøgende søndag: 16.000, mandag: 6.000, tirsdag: 10.000.
 Sønderborgs eneste æresborger, Generalmajor von der Schulenburg, som var den sidste kommandant i fæstningen Sønderborg - Dybbøl, aflagde
 et besøg på festpladsen.
 De ældre ryttere vandt Hans Schmidt, Mjang og Andr. Krogh, Asserballeskov.
 Konge blev Hans Paulsen, Almstedskov.
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1907 Afholdtes den 7. - 8. og 9. Juli.
 Som æresbevisning tildeltes Komiteens formand, Gerorg Hansen, en pragtfuld æreslanse, en foræring fra en del borgere i byen.
 Skaftet består af ibenholt og er rigt forsynet med sølvbeslag, indgraveret med givernes signaturer.
 På lansen findes foruden tilegnelsen givernes navnetræk nøjagtigt indgraverede efter underskrifterne.
 Guldsmedearbejdet er udført af H. E. Johansen, Sønderborg.
 Nutidens formænd får i dag en lanse af Hovedkomitéen i en fin, men lidt mere enkel udførelse med formandens navn og årstal indgraveret på en
 sølvplade.
 Indehaverne af teltene og forlystelsesapparaterne på festpladsen forærede ved samme lejlighed et smukt sølvservice.
 Om søndagen var der skænket 2 Ærespræmier.
 Ærespræmie, en bovle, stiftet af Sønderborg By, vandtes af Carl Petersen, Sønderborg.
. Ærespræmie, en pokal, stiftet af Georg Hansen, vandtes af Jørgen Jacobsen, Ulkebøl.
 Frokosten om mandagen, indfandt der sig 110 personer.
 Under frokosten uddeltes der atter smukke sølvmedaljer. 10 års medaljer og 20 års medaljer.
 Om tirsdagen var der skænket 2 Ærespræmier.
 Ærespræmie, stiftet af Sønderborg By, vandtes af Jens Nissen, Stenderup.
 Ærespræmie, stiftet af festkomiteen, vandtes af Hans Petersen, Snogbæk.
 En komite af Kavaleristforeningen i Kiel var til stede for senere at kunne iværksætte en lignende fest i Kiel.
 I de første 20 år gik overskuddet: 13.300 mark til sygehusforeningen og 5.857,31 mark til hjem for gamle mænd, hjemmet blev i 1935, til
 plejehjemmet ved Mølledammen.
 Den 1. april var reservefonden 5.889,46 mark.
 Bataljonsorkesteret var i civil påklædning og bar røde Ringriderhuer i dagenes anledning.
 De ældre ryttere vandt A. Krogh, Asserballeskov og H. Jørgensen, Sjellerup.
 Konge blev Peter Jensen, Stenderup.
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1908 Afholdtes den11. - 12. og 13. Juli.
 Den sidste fest på den gamle plads.
 Pladsen var tæt indhegnet af telte, skibsgynger, karusseller, seværdigheder og der vistes forskellige bryde- boksekampe.
 Præmie for ryttere over 50 år blev indført.
 Ærespræmie, stiftet af nogle marineofficerer, vandtes af Peter Paulsen, Almstedskov.
 Præmie for ryttere over 30 år, J. Klyhn, Snogbæk og H. Jørgensen, Sjellerup.
 Præmie for ryttere over 50 år, F. W. Michelsen, Sønderborg og H. Thordsen, Sønderborg.
 På byrådsmødet, onsdag den 27. juni, var der to forslag til opførelse af en festhal på den ny ringriderplad:
      1.   En massiv bygning, 25 meter lang og 16 meter bred, til en pris af 18.000,- mark.
      2.   En bygning af samme størrelse, opført af træ, til en pris af 15.000,- mark.
 Efter nogen forhandling vedtoges plan nr. 1. under den forudsætning, at ringriderkomiteen ville bidrage de 10.000,- mark, som skulle forrentes og
 afdrages med 5 procent (renter 4 procent og afdrag 1 procent).
 Byrådet bevilligede 300,- mark til udsmykning af byen.
 Konge blev Peter Paulsen, Almstedskov.
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1909 Afholdtes den 10. - 11. og 12. Juli.
 Indvieldes den nye festplads med den smukke festhald ved Kejser Wilhelm-Alleen (Kongevej).
 Pladsen, som byen på imødekommende måde har overladt komiteen til fri afbenyttelse, er omtrent 10 tønder land stor.
 Festhallen, som byder plads til 660 personer, er forsynet med podium, buffet, åben hal og andre indretninger og er sat i forbindelse med et tårn,
 som af det frivillige brandværn benyttes til øvelser. 
 Bygningen har kostet rigelig 35.000 mark.
 102 herrer deltog i festfrokosten om mandagen.
 Borgmester Dr. Petersen indviede ved denne lejlighed den nye festhald.
 Sommernatsfesten forskønnes ved håndværker- Gymnastikforeningen medvirkning.
 Festen afsluttedes om tirsdagen med baller i seks af byens lokaler.
 Marineofficerernes ærespræmie, vandtes af H. Sibbesen, Bøffelkobbel.
 Præmie for ryttere over 30 år H. Jørgensen, Sjellerup og Hans Petersen, Bagmose.
 Præmie for ryttere over 50 år, L. Klyhn, Guderup og H. Thordsen, Sønderborg.
 Konge blev H. Sibbesen, Bøffelkobbel.
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Ringridningens historie
 
   

 Ringriderfestens start og udvikling  

   

 

1910 Afholdtes den 9. - 10. og 11. Juli.
 Festen blev besøgt af hen ved 40.000 personer.
 Der var mange seværdigheder og forlystelser: automobilkarusseller, det russiske hjul, flere karruseller, det nye amerikanske ringspil "Hopla - Hop"
 og de ægte indianere, som gav festtoget gennem byen en bismag af det vilde vestens skove.
 Frokosten om mandagen afløstes af en festspisning, hvortil maden serveredes af hotelejer J. Wichmann, ”Zum Prinzen Heinrich”.
 Tysklands største abe- dresur og Variete - Teater fra Lepzig.
 Originale Mohawk Indianere, kastede med lasso, de viste krigsdans, knivdueller, livet i lejren og overfald på en blokhytte.
 Præmie for ryttere over 30 år Chr. Jensen, Saksgård og Math. Jensen, Vollerup.
 Præmie for ryttere over 50 år, Georg Hansen, Sønderborg og F. W.  Michelsen, Sønderborg.
 Konge blev Jørgen Clausen, Ulkebøl.
  

 

       

  

 1910 1910 1910 1910 1910  
       

 

1911 Afholdtes den 8. - 9. og 10. Juli.
 Overingeniør ved Marinen Loew, som i lang tid har været indehaver af verdensrekorden for flyvning med passager over havet (Flyvning fra
 Sønderborg til Kiel), udførte flere vellykkede flyvninger og bidrog derved meget til festens fremgang.
 Søndag bragte en flyvning, som varede 41 minutter og tirsdagen efter flere smukke opstigninger en passagerflyvning fra Sønderborg til Mørvig.
 Et berlinerfirma tog et kinematografisk billede af festtoget og livet på festpladsen.
 Filmen har, efter hvad man senere erfarede, bragt Sønderborgs navn vidt omkring i verden.
 Som festmarch bruges sangen om Als: "Af østerhavets vove".
 En snes ekstraskibe bragte over 3.500 tilskuere til festen.
 Skibene kom fra: Haderslev, Aabenraa, Flensborg, Kappel, Kiel, Ærø, Faaborg, Svendborg, Rudkøbing, Assens, Kolding og Fredericia.
 Det kan siges med rette, at Kredsringriderfesten i Sønderborg er den største folkelige Rytterfest indenfor tysklands grænser.
 Øbanen befordrede den første dag 3.467, om mandagen 2.116 og om tirsdagen 2.734 personer til  byen, medens statsbanen på søndagen alene
 førte 9.000 gæster med sig.
 109 forretningstelte dannede et hegn omkring den smukke festplads.
 En interessant seværdighed var skelettet af hvalen 19,7 meter lang, som fangedes ved Langballeaa.
 Der var mødt 9.000 personer til sommerfesten om mandagen og festfyrværkeri blev for førstegang leveret af Berkholz, Hamborg.
 Sønderborgs Gymnastikforening af 1884 bidrog sit bedste til aftenens heldige forløb.
 Præmie for ryttere over 30 år H. Schmidt, Mjang og J. Schmidt, Langdel.
 Præmie for ryttere over 50 år, J. Lauritzen, Dynneved og Georg Hansen, Sønderborg.
 Konge blev Hans Bladt, Mommark.
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1912 Afholdtes den 7. - 8. og 9. Juli.
 Udgivelse at et Festskrift til 25 års Jubilæet.
 Tre udenbys firmaer tog kinematografiske billeder af festen og den bedste film købtes af komiteen.
 Der blev solgt 32.000 stykker af jubilæums festmærkerne.
 Fra telt ejerne og forretningsfolk på pladsen modtog Georg Hansen en bronzestatue, der viser ham selv på hest og som ringrider.
 Statuen findes i dag, i museet på Sønderborg Slot.
 Sønderborg By møder denne gang med tre meget fine ærespræmier.
 Beværterforeningen vinhandler H. Madsen og N. Mailand såvel som herr Christian Sisseck skænkede flere smukke ærespræmier.
 Præmie for ryttere over 30 år, Hans Iversen, Ulkebøl.
 Præmie for ryttere over 50 år, F. W. Michelsen, Sønderborg.
 Konge blev C. Hollænder, Egenmark..
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1913 Dybbøl-Posten:
      •     ”Den aarlige Ringriderfestspisning synes denne Gang ikke at have vunden den sædvanlige Tilslutning. I alt Fald ikke fra dansk Side.
 Det meddeles os, at flere Danske, der ellers har deltaget, i Aar har holdt sig tilbage”.
 Præmie for ryttere over 30 år, Hans Tækker, Lysabildskov.
 Præmie for ryttere over 50 år, Heinr. Møller, Sønderborg.
 Konge blev Peter Clausen, Lambjerglund, 26 år.
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1914 Dybbøl-Posten:
      •     ”Der kom ingen danske skibe og tyske skibe har ingen bragt hertil fra kongeriget – Danmark”.
 Sidste ringriderfest afholdes inden første verdenskrig bryder ud.
 Præmie for ryttere over 30 år, Math. Jensen, Vollerup.
 Præmie for ryttere over 50 år, Thuesen, Østerholm.
 Konge blev Jørgen Hansen, Kettingskov.

 

       

  

 1914 1914 1914 1914 1914  
       
 1915 Der var ingen fest i 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 og 1920.  
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Ringridningens historie
 
   

 Ringriderfestens start og udvikling  

   
 1920 Der var ingen fest i 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 og 1920.  
       

 

1921 28 Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 10.,11. og 12. juli. Søndag den 10. juli afholdtes den første fest efter genforeningen.
 Den 24. Januar 1921 mødtes en række af Sønderborg by´s kendteste borgere på initiativ af Købmand Viggo Jørgensen og Brygger Chr. Petersen
 og nedsatte en Ringriderkomite med formål at fortsætte og genskabe gamle ringriderfestligheder midt i sommeren - den anden søndag, mandag
 og tirsdag i juli måned.
 Købmand Georg Hansen blev udnævnt til Æresformand under Herrefrokosten.
 Der rides søndag og tirsdag: 3 x 8 i alt 24 omgange. 10 galger.
 Som noget nyt, var der en spejderlejer.
 Dampskibsselskabet sejlede ekstra ture fra: Kegnæs – Høruphav – Skelde – Kollund – Sottrupskov – Ballebro – Hardeshøj.
 Komiteen havde foreslået at tur / retur fra Faaborg blev udført for enkeltpris.
 På hoveddagen – tirsdag morgen kl. 8 gik der en Reveille gennem byen.
 Musik gennem gaderne til Ringriderpladsen, hvor der var koncert. Mandag kl. 18.30.
 Det danske filminstitut optog en 10 minutters film.
 På festpladsen:
      •     Cirkus – 6 karruseller – Skibsgynge – Zeppelinskib – Akvarium – Morsomme Vagabondstreger – Dresserede Isbjørne, fremført af Direktør
            Isbjerg – Orgeldrejer – Abnormiteter – Diorama – Negergrupper – Atlet Teater – Illusions Teater – Mester Jakel Teater – Kosmorama –
            Vuggegynger – Skydetelt – De største Mennesker – Panorama – spejderlejer, m. m..

     •     Børneforlystelser: Stort æsel væddeløb – Ponny væddeløb – Guldregn – Opstigning af luftballoner. Søndag eftermiddag.
      •     Bengalsk belysning på festpladsen. Mandag aften kl. 22.15.
      •     Fyrværkeri: Storslået Kunstfyrværkeri. Til sidst blev en tavle med Ildindskriften "28, Amts Ringriderfest" tændt. Mandag kl. 22.30.
 Dansetelt:
      •     Ringriderhallen. Musikalsk underholdning. Stadig sang og koncertforedrag af berømte kunstnere og selskaber. Vært Hotelejer Petersen,
             Hotel ”Rondeel”
 Dans i det fri:
      •     "Dans i det grønne", alle dagene.
 Festbal i byen:
      •     "Central Hotellet" – "Sønderborghus" – "Colosseum" – "Bellevue" – "Haus Adelbert". Tirsdag aften. Pris Herrer 2,- kr. Damer 1,- kr.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1. præmie. En elegant Ridehest med ridetøj og alt tilbehør, ca. 2.000.- kr.
 Adgangskort til festpladsen:
      •     Voksne 50 øre.  Børn 25 øre. Partoutkort for alle tre dage kostede 1,25 kr.
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1922 29 Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 9.,10. og 11. juli.
 Rytteroptoget med formand Købmand Viggo Jørgensen forrest. Efter ham fulgte ”Veteranerne” anført af Georg Hansen.
 Rytteroptoget red op af st. Rådhusgade, Perlegade, Møllegade og ud af Kongevejen til festpladsen.
 Hjemad via Kongevejen, Møllegade, ned af Perlegade, Lille Rådhusgade og Slotsgade til Slotspladsen.
 Man forsøgte dette år med Tombola.
 Åres Ringrideravis ”Rytteren” uddeles til rytterne.
 Under frokosten var der 38 talere i løbet af 4 timer.
 Ringriderorkesteret var alle iført de traditionelle røde kasketter.
 Cirkus ”Mundeling” mødte ferm med et klassisk program. Bl.a. Hr. Wally på "Eifeltaarnet” – Mr. Winghardts Krafttakt – Søstrene Christians på 
 Trapez-Balant under Kuplen, et Akrobat-stykke.
 På hoveddagen – tirsdag morgen kl. 8 gik der en Reveille gennem byen.
 Musik gennem gaderne til Ringriderpladsen, hvor der var koncert. Mandag kl. 18.30.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert: Ringriderorkesteret  25 mand, spillede, under Direktør Ernst Hansens ledelse.. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:
      •     Cirkus ”Mundeling” – Ko med seks ben og to brystkasser – Menageri af vilde dyr med løver, hyæner m.m. – Professor Labri.
      •     Børneforlystelser: Søndag eftermiddag kl. 16.00.
      •     Bengalsk belysning på festpladsen. Mandag aften kl. 22.15.
      •     Fyrværkeri: Storslået Kunstfyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Dansetelt:
      •     Ringriderhallen. Kabaretforestilling. Vært Hotelejer Petersen, Hotel ”Rondeel”
 Dans i det fri:
      •     "Dans i det grønne", alle dagene.
 Festbal i byen:
      •     Ballerne dette år fandt sted: "Sønderborghus" – "Colosseum" – "Central Hotellet" – "Haus Adelbert" – ”Bellevue”. Tirsdag kl. 20.00 til kl. 03.00.
 Tombola. Det var starten på Tombola.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1. præmie. En elegant Ridehest med ridetøj. 2. pr. Gulvtæppe 3 x 4 meter. 3. pr. Klub lænestol. 4. pr. Spiseservice  5. pr. Staaur.
            6. pr. Elektrisk Staalampe. Gevinsterne har en samlet vædi af 3.400.- kroner
             Ridehesten blev vundet på nr. 5.628. Gulvtæppet på nr. 546. Klub lænestol på nr. 6.202. Spiseservice på nr. 6.363.  Staaur på nr. 4.967
             Ridehesten blev vundet af: Landmand Moos, Sottrup. Lodseddel 1,- kr.
 Entre til festpladsen:
      •     Voksne 50 øre. Børn 25 øre. Menige soldater halv pris.
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1923 30 Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 8.,9. og 10. juli.
"Sandeman-Pokal" stiftes ved Grosserer C. Christensen, Sønderborg, af firmat Georg Best A/S, København, som Amtsringriderfestens

 Kongepokal. Vandrepokal vindes af Tirsdags kongen. Pris 2.000,- kr.
 Den rytter der får flest ringe er konge og får kongegevinsten, uanset om han har været konge året i forvejen.
 Rytteroptoget. Tre store orkestre besørgede for den musikalske underholdning. De blev kørt på Charabancer under ridtet gennem byen.
 Rytteroptoget. Mange steder kastede man blomster ned til rytterne, der vinkede med deres små flag og rankede sig i sadlen til den forestående dyst.
 Rytteroptoget gennem byen blev filmet og fotograferet til at illustrerede blade.
 Peter Kaad, Vollerup havde skrevet en morsom sang om Ringriderfesten – frokosten.
 Det ene telt var rejst ved siden ad det andet og alle havde noget som, "Aldrig er set før i Sønderborg".
 Udråbervittighederne kæmpede en håbløs kamp, mod den skrattende musik og og skrigeballonernes hylende spektakel.
 Amtsbanen havde naturligvis sat ekstra tog ind.
 På hoveddagen – tirsdag morgen kl. 7 gik der en Reveille gennem byen.
 Musik gennem gaderne til Ringriderpladsen, hvor der var koncert. Mandag kl. 18.30.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert: Ringriderorkesteret  25 mand, spillede, under Direktør Ernst Hansens ledelse.. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:
      •     Loppe-Cirkus – "Babylon" – karruseller – Lirekassemusik – Boksekamp m.m..
      •     Børneforlystelser: Søndag eftermiddag kl. 16.00.
      •     Bengalsk belysning på festpladsen. Mandag aften kl. 22.15.

     •     Fyrværkeri: Storslået Kunstfyrværkeri. Fyrværkeriets afslutningseffekt var imponerende da der mellem 2 galger pludselig i lysende skrift: 
            ”Amtsringriderfest” og to store kulørte balloner med flammende haler gik til vejrs hen over publikum. Mandag kl. 22.30.

           Fyrværkeriet var arrangeret af elektriker Hjalmer Andersen.
 Dansetelte:

     •     Ringriderhallen. Kapelmester H. Jaaths "Jazz Band", orkester spillede alle dagene. Der var fremtryllet en virkelighedstro American Bar.
            Vært Hotelejer Hofmann V. Bang, Hotel ”Alsund”.
      •     "Babylon". Dans alle dagene.
 Dans i det fri:
      •     "Dans i det grønne", alle dagene.
 Festbal i byen:
      •     Festbal i alle byens Danselokaler i Sønderborg. Tirsdag kl. 20.00 til kl. 03.00.
 Tombola havde Revisor Saul og lærer Madsen ledelsen.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1. Præmie. Ridehesten med komplet seletøj, blev vundet på nr. 0.194 af Maskinist ved kamgarnsspinderiet, Jørgen Mathiesen.
             Lodseddel 1,- kr.
 Entre til festpladsen:
      •     Voksne 50 øre. Børn 25 øre. Menige soldater halv pris.
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 I løbet af de tre dage var der ikke færre end ca. 60.000 gæster.
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192431 Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 13.,14. og 15. juli.
 Søndag morgen var husfacaderne var smykket med Æresporte, Granguirlander og mangefarvede Vimpler, som i en lang kæde strakte sig over gaden fra hus til hus. Dannebrog smældede fra hundrede af flagstænger.
 Rytteroptoget. 4 herolder i deres spraglede dragter stødte i deres lurer. Efter herolderne fulgte "Veteranerne".
 Tre store orkestre besørgede for den musikalske underholdning under ridtet gennem byen.
 Grundet torden skyl søndag eftermiddag, blev den ædle dyst noget forsinket, men man nåede alle 24 omgange.
 I festdagene kørte amtsbanen tur og retur for enkeltpris.
 Reveille gennem byen. Tirsdag kl. 08.00.
 Musik gennem gaderne til Ringriderpladsen, hvor der var koncert. Mandag kl. 18.30.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert: Ringriderorkesteret  25 mand, spillede, under Direktør Ernst Hansens ledelse.. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:
      •     Børneforlystelser: Søndag eftermiddag kl. 16.00.
      •     Bengalsk belysning på festpladsen. Mandag aften kl. 22.15.
      •     Fyrværkeri: Storslået Kunstfyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Dansetelt:
      •     Ringriderhallen. Kapelmester H. Jaaths "Jazz Band", orkester spillede alle dagene. Vært Hotelejer Hofmann V. Bang, Hotel ”Alsund”.
            Operasanger, Chr. Gjerland, sang i Ringriderhallen alle dage.
 Dans i det fri:
      •     "Dans i det grønne", alle dagene.
 Festbal i byen:
      •     Festbal i alle byens Danselokaler i Sønderborg. Tirsdag kl. 20.00 til kl. 03.00.
 Tombola.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1. Præmie. Ridehest nr. 2.625.
 Entre til festpladsen:
      •     Voksne 50 øre. Børn 25 øre. Menige soldater halv pris.
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1925 32 Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 12.,13. og 14. juli.
 I spidsen for det imponerende rytteroptog, var fire spraglede herolder i blå, røde og gule dragter med vajende fjerbuske i hattene. På slaget 13.00
 startede rytteroptoget og herolderne blæste i deres trompeter, der blinkede og lynte som guld i solen. Der deltog tre store orkestre. 12  Galger.
 Ringriderorkesteret blev udvidet fra 25 til 32 musikere.

Stor trafik på Statsbanen – Amtsbanerne – i havnen. Der kom ekstra skibe fra: Haderslev – Assens – Kolding – Kiel.
 "Nordeuropas største Talerfest". Restauratør C. Hammelef, "Kathrinelund" stod for frokosten. Der blev kun holdt 39 taler, hvilket var en hel del 

mindre end de foregående år. Man ville måske spare på krudtet til kanonslagene.
 Det samlede besøg i de tre dage nåede op på hen ved 38.000 mennesker.
 Reveille gennem byen. Tirsdag kl. 08.00.
 Musik gennem gaderne til Ringriderpladsen, hvor der var koncert. Mandag kl. 18.30.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert: Ringriderorkesteret  32 mand, spillede, under Direktør Ernst Hansens ledelse.. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:
      •     Stort Cirkus med dresserede bjørne – 8 karruseller – Kælkebane –Neger-karavane – De sammenvoksede tvillinger – Varieté – Abe- og
            Dukketeater – Dødsrit, Artister og Tand-atleter – Tankelæsning – Stor Hippodrom – Det muntre køkken og m. m ..
      •     Børneforlystelser: Cykle- Ringridning – Æselvæddeløb (5 æsler) – Opstigning af luftballoner – Guldregn, m. m.. Søndag eftermiddag.
      •     Bengalsk belysning på festpladsen. Mandag aften kl. 22.15.
      •     Fyrværkeri: Storslået Kunstfyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Dansetelte:
      •     Ringriderhallen. 7 mands  "Jazz Band", orkester spillede alle dagene. Vært Restauratør C. Hammeleff, ”Kathrinelund”.
      •     Danseestraden. "I Tusind stjernes Skær". Operasanger Chr. Gjerland sang forskellige sange. Han hilstes med kraftigt bifald. Alle dagene.
 Dans i det fri:
      •     "Dans i det grønne". "Dans på Nordpolen", alle dagene.
 Festbal i byen:
      •     Fest-Bal hos samtlige Salejere i Sønderborg. Tirsdag kl. 20.00 til kl. 03.00.
 Tombola.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1. Præmie. Ridehest nr. 4.892. 2. Præmie. Skrivebord nr. 5.767. 3. Præmie. Gulvtæppe nr. 7.461. 25 gevinster.
             Ridehesten blev vundet af: Arnold Jensen, Sønderborg. Gevinster der ikke er afhentede d. 1. sept. 1925 tilfalder fonden for "De gamles hjem".
 Entre til festpladsen:
      •     Voksne 50 øre. Børn 25 øre. Menige soldater halv pris.
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1926 33 Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 11.,12. og 13. juli.
 Den gamle forkæmper for ringridningen Georg Hansen afgik ved døden, den 20. august.
 Man kunne hente granguirlander på ringriderpladsen til 50 øre stykket, indtil lørdag d. 10. juli kl. 10.00.
 Der var 4 herolder i spraglede dragter og med vajende fjerduske i hattene i spidsen for Rytteroptoget og tre orkestre.
 Det var en stor skuffelse ved Ringriderfesten. Ringriderkomiteen havde nemlig lovet, at der skulle komme 22 vilde rovdyr i et stort menageri til byen.
 Der kom kun nogle dovne æsler, som ikke virkede særlig ophidsende.
 Gøgler var af høj kvalitet. Rekommandørerne råbte med marmorjomfruer, haremsdamer og romerske fodkunstnere uden arme.
 Amtsbanen havde naturligvis sat ekstra tog ind og havde befordret ca. 3.800 mennesker til Sønderborg.
 Reveille gennem byen. Tirsdag kl. 08.00.
 Musik gennem gaderne til Ringriderpladsen, hvor der var koncert. Mandag kl. 18.30.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert: Ringriderorkesteret  30 mand, spillede, under Direktør Ernst Hansens ledelse.. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:
      •     Ringridning på 12 baner – Cirkus – Muntert køkken – Keglebane – Den romerske Arena – Dybhavsfisk og abnormiteter –
            Menageri ”Wild West” – Sang og koncertforedrag i festhal – Karruseller – Tunnelbane – Dans på Atlanterhavets bund med havfruer  –
            Verdens smukkeste dame – Verdens stærkeste mand – Bugtaler – Østens Gåde – Bjergrutsjebanen "Nordpolen" –  Haremsdamer m. m..
      •     Børneforlystelser: Cykle-Ringridning – Æggevæddeløb – Guldregn – Kringlebidning – Væddeløb om store gevinster – Opstigning af
             luftballoner m.m.. Søndag eftermiddag.
      •     Bengalsk belysning på festpladsen. Mandag aften kl. 22.30.
      •     Fyrværkeri: Storslået Kunstfyrværkeri. Udført af Tivolis Kunstfyrværker fra København. Mandag kl. 22.15.
 Dansetelte:
      •     Ringriderhallen. Underholdning alle dagene. Vært Restauratør C. Hammeleff, ”Kathrinelund”.
      •     Danseestraden. Dans. Alle dagene.
 Dans i det fri:

     •     "Dans i det grønne" alle dagene.

 Festbal i byen:
      •     I byens 8 danselokaler var der fest og stemning. Tirsdag kl. 20.00 til kl. 03.00.
 Tombola og Ringriderlotteri:
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1927 34. Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 10.,11. og 12. juli.
 Der var 120 mennesker med til frokosten. Prisen var nedsat i år til 3,- kr.
 I Perlegade var der ikke en eneste ejendom, som ikke var smykket med granguirlander, dannebrog eller mangefarvede vimpler.
 Der var 4 spraglede herolder i spidsen for Rytteroptoget.
 Det var første gang der var 4 orkestre med i rytteroptoget.
 Ridekort var nedsat til 5,- kr. og heri er betaling for: Forsikring – Drikkepenge for hesteholder – ligesom indehaveren af ridekortet har adgang i alle
 byens 6 forskellige danselokaler.
 Reveille gennem byen. Søndag og tirsdag kl. 08.00.
 Musik gennem gaderne til Ringriderpladsen, hvor der var koncert. Mandag kl. 16.30.
 Ringriderorkesteret, 30 mand musicerede foran formand Viggo Jørgensens bolig, søndag og tirsdag middag.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert: Ringriderorkesteret, 30 mand spillede, under Direktør Ernst Hansens ledelse.. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:
      •     Cirkus – 6 Karuseller – Dukke-Teater – Vuggegynge – Skibsgynger – Atleter – Rovdyrsamling – Elektrisk arbejdende Bjerværk – Lykkehjul –
             Kunstcyklister – Levende krokodilleunger – menneskeædere – Skydetelte
      •     Børneforlystelser: Cykle- Ringridning – Stort Æsel Væddeløb – Ponny Væddeløb – Opstigning af luftballoner– Guldregn. Søndag eftermiddag.
      •     Opvisning: Stor sportsopvisning mellem Sønderborghold og Københavnerhold "Frem". Søndag
      •     Bengalsk belysning på festpladsen. Mandag aften kl. 22.15.
      •     Fyrværkeri: Storslået Kunstfyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
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 Dansetelte:
      •     Ringriderhallen. 6 mands  "Jazz Band" orkester spillede alle dagene. Poul Hoffmanns teater selskab optrådte tirsdag aften. Operasanger
            Gjerland optrådte. Vært Direktør M. L. Bossen. ”Sønderborghus”.
      •     Danseestraden. Ungdommen dansede Charleston. Alle dagene.
 Dans i det fri:
      •     "Dans i det grønne" i det elegante nyopførte ”indiske palads” alle dagene.
 Festbal i byen:
      •     I byens 6 danselokaler var der fest og stemning. Tirsdag kl. 20.00 til kl. 03.00.
 Ny banen ved siden af Festpladsen:
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spillede mod Københavnerholdet Frem. Søndag.
 Tombola.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1. Præmie, en flot opsadlet ridehest. Lodseddel 1,- kr. Ridehesten blev vundet af politibetjent Jacobsen.
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1928 35. Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 8.,9. og 10. juli.
 Der var sørget for, at stille rigeligt med grønt til rådighed for beboerne, så byen kunne tage sig smukt ud med Æresporte, Granguirlander og
 mangefarvede Vimpler, som i en lang kæde strakte sig over gaden fra hus til hus.
 Der blev indsat en del ekstra tog på amtsbanen. Dampskibene havde ekstraskibe, afgange.
 Man fornyede bestanden af æsler til børneforlystelserne, da de gamle æsler var udslidte.
 gennem mange år var æslerne alle børns største glæde, det sidste æsel døde i 1940.
 Radio-Bilen en helt ny opfindelse, der blev vist for første gang i Danmark, ved Ringridning i Sønderborg.
 Cirkus Arena, med bl.a. udbryderkongen Bernardi.
 Reveille gennem byen. Tirsdag kl. 08.00.
 Musik gennem gaderne til Ringriderpladsen, hvor der var koncert. Mandag kl. 16.30.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert: Ringriderorkesteret, 30 mand spillede, under Direktør Ernst Hansens ledelse.. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:
      •     Cirkus, Miehe Clauert – Cirkus Cliftons Arena – Vuggegynger – Skibsgynger – Radio-Biler – 6 Karruseller – Latter-Kabinet – Dukketeatret –
            Tombola – Skydetelt – Atleter – Indiske Fakirer – Avus Bane – Verdens højeste Dame – Verdens kolossaleste Mand – Udbryderkongen
            Benardi – Den glade Abe – Museteater, o. m. m..
      •     Børneforlystelser: Cykelridning  – Æselvæddeløb – Ponnyvæddeløb – Stangklatring – Potteslåning – Pengeregn – Kringlebidning – Sækkeløb.
            Blev ledet af købmand Fr. Tinglef, Sønderborg. Søndag eftermiddag.
      •     Bengalsk belysning på festpladsen. Mandag aften kl. 22.15.
      •     Fyrværkeri: Storslået Kunstfyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Dansetelte:
      •     Ringriderhallen. Jazz Band spillede alle dagene. Vært Direktør M. L. Bossen. ”Sønderborghus”.
      •     Danseestraden. Dans. Alle dagene.
 Dans i det fri:
      •     Dans i det Grønne ”Flyveekspres Sønderborg – New York”, var arrangeret som en flyvetur fra Sønderborg til New York, påvirket af Lindbergs
            aktuelle Atlanterhavsflyvning. Musik og dans.. Alle dagene.
 Festbal i byen:
      •     I byens danselokaler var der fest og stemning. Tirsdag kl. 20.00 til kl. 03.00.
 Ny banen ved siden af Festpladsen:
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub, 1. Hold, spillede mod Vejle Boldklub, mesterskabshold. Søndag kl. 15.15.
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub, 2. Hold, spillede mod Aabenraa, 1. Hold. Mandag kl. 19.15.
 Tombola.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1. præmie. En elegant Ridehest med ridetøj. Lodseddel 1,- kr.
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192936. Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 14.,15. og 16. juli.
 Gøglet på pladsen karakteriseres denne gang som noget af det ringeste, man havde set og ringriderkomiteen fik anmodning om ikke at benytte
 tidligere års succeser som sovepude.
 Forrest i rytteroptoget red fire herolder, hvoraf de to i år var blevet forsynet med gyldent glimtende lurer.
 Reveille gennem byen. Tirsdag kl. 08.00.
 Musik gennem gaderne til Ringriderpladsen, hvor der var koncert. Mandag kl. 16.30.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert: Ringriderorkesteret, 30 mand spillede, under Direktør Ernst Hansens ledelse.. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:
      •     Karruseller – Gøglerne råbte foran deres telte.
      •     Børneforlystelser: Cykelridning – Æselvæddeløb – Ponnyvæddeløb – Stangklatring – Potteslåning – Pengeregn – Kringlebidning – Sækkeløb.            Søndag eftermiddag.
      •     Opvisning: Brydekamp mellem vore lokale atleter i "Palais de dance". Søndag kl. 17.00.
      •     Bengalsk belysning på festpladsen. Mandag aften kl. 22.15.
      •     Fyrværkeri: Storslået Kunst-Fest Fyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Dansetelte:
      •     Ringriderhallen. "The Broadway Jazz Band" 10 musiker spillede. Vært Hotelejer Andreas Harboe. Alle dagene.
      •     Danseestraden. Danseparret Frk. Maggi Hulstrøm og Dansemester Carlsen fra ”d´ Angleterre” i København, viste deres nydelige danse.
 Dans i det fri:
      •     "Palais de dance". "Dans i det Grønne". Musik og dans, med et storslået "Latter Kabinet". Alle dagene.
 Festbal i byen:
      •     I byens danselokaler var der fest og stemning.  Tirsdag kl. 20.00 til kl. 03.00.
 Banen ved siden af Festpladsen:
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spillede en fodboldkamp mod mesterrækkeholdet fra Horsens. Søndag kl. 15.00.
 Tombola.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1. præmie. En elegant Ridehest. Lodseddel 1,- kr.
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Ringridningens historie
 
   

 Ringriderfestens start og udvikling  

   

 

1930 37. Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 13.,14. og 15. juli.
 Søndag morgen var Sønderborg By iklædt i den traditionelle festdragt. Flag- og granguirlander blev trukket over gaderne og fra morgenstunden 
 hundrede ad dannebrog vajede overalt i byen, som en velkomst til de mange ryttere.
 Ringriderkomiteens motto er: "Vi må altid overgå os selv".
 Ringriderfesterne havde skaffet hjælp til opførselen af "Hjem for vore gamle". Netop i år kunne denne plan realiseres, hvilket blandt andet er et direkte
 resultat af ringriderfesterne. Siden genforeningen er der overvist en sum på over 25.000,-kr. til oprettelsen af alderdomshjemmet i Sønderborg.

Ridekort kostede 4,- kr. Der var betaling for: Hesteholderpasning – Adgang til Ringriderballerne – Festfyrværkeriet – Betaling for ansvarsforsikringen.
 Der var indkøbt rytterpræmier for 10.000,- kr.. Der var præmier til hver femte rytter.
 Ringrideravis. Der blev trykt 8.000 eksemplarer.
 Særtog på amsbanerne i Ringriderdagene. Tirsdag nat kl. 24.00 og kl. 03.20 til Nordborg. kl. 00.30 og 03.30 til Skovby
 Reveille gennem byen. Tirsdag kl. 08.00.
 Musik gennem gaderne til Ringriderpladsen, hvor der var koncert. Mandag kl. 16.30.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert: Ringriderorkesteret, 30 mand spillede, under Direktør Ernst Hansens ledelse.. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:
      •     Cirkus Miehe Glauert viste især De flyvende Djævles Luftakrobatik. Cirkus har et stort firemaster telt med to maneger og en tribune.

     •     Karruseller – Cirkus – Tombola – Dukke-Teater – Vuggegynger – Skibsgynger – Atleter – Skydetelte – Dyretæmmer – Museteater o.s.v.
      •     Børneforlystelser: Cykelridning – Æselridning, 2 æsler – Ponyridning – Spring med kængurustylter – Guldregn, o.m.m.. Det var
            Snedkermester Kruse – Bogholder Busk – Snedkermester Chr. Wolff – Glarmester Kjølseth, der havde kommandoen.  Søndag eftermiddag.
            Guldregnen, hvor nyslåede én og to ører, regnede ned over de ivrigt søgende børn. Det siges, at de mest ivrige tjente sig til adskillige is.
      •     Opvisning:  ”Alsia” afholdt en international Brydekamp. Søndag kl.15.00.

     •     Bengalsk belysning på festpladsen. Mandag aften kl. 22.15.
      •     Fyrværkeri: Storslået Kunst-Fest Fyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Dansetelte:
      •     Ringriderhallen. "The Broadway Jazz Band" 10 musiker spillede. 5. Balletdanserinder fra det klg. Ballets Juniorhold dansede.
            Vært Hotelejer Andreas Harboe. Alle dagene.
 Dans i det fri:
      •     Dansepaladset. "Dans i det Grønne". Musik og dans, med et storslået "Latter Kabinet". Alle dagene.
 Festbal i byen:
      •     "Sønderborghus" – "Hildebrands Hotel" – "Colosseum" – "Centralhotel" – "Haus Adelbert" – ”Sevilla”.  Tirsdag kl. 20.00 til kl. 03.00.
 Banen ved siden af Festpladsen:
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spillede en fodboldkamp mod ”S. V. Eintracht”, Flensborg, oberliga-hold. Søndag kl. 16.00.
 Tombola.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1. præmie. En elegant Ridehest, var af ædleste race "Frederiksborger" og fineste blod. Præmierne var udstillet i det store udstillingstelt på
            pladsen. Salget at lodsedlerne startede søndag d. 13. juli. Lodseddel 1,- kr.
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1931 38. Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 12.,13. og 14. juli.
 Der var sørget for, at stille rigeligt med grønt til rådighed for beboerne, så byen kunne tage sig smukt ud med Æresporte, Granguirlander og

mangefarvede Vimpler, som i en lang kæde strakte sig over gaden fra hus til hus.
 Det mægtige areal er inddelt i stader og den store plads i midten er forbeholdt rytterne og børneforlystelserne.
 Danseestraden bygges til "Dans i det Grønne".
 Amtsbanerne befordrede ca. 6.900 passagerer
 Samtalen i dagene omkring ringridningen var en frygtelig orkan, der havde hærget det meste af Danmark.
 Koncert ud for Formand Købmand Viggo Jørgensens bolig og derefter på Rådhuspladsen. Søndag formiddag.
 Reveille gennem byen. Tirsdag kl. 08.00.
 Musik gennem gaderne til Ringriderpladsen, hvor der var koncert. Mandag kl. 17.00.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert: Ringriderorkesteret under Direktør Ernst Hansens ledelse, spillede. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:
      •     Cirkus ”Miehe-Pfænner” – Radiobiler – Karruseller– Skydetelte – Lykkehjul – Restaurationstelte – Den stærkeste Mand – Slangemennesker –
            Forevisning af slanger – Tatoverede Kvinder – Husflids-Udstilling – Luftgynger – Europas fedeste ko m.m..
      •     Børneforlystelser: Cykle-Ringridning – Æsel- og Ponny væddeløb – Stangklatring – Potteslåning – Guldregn – Kringlebidning – sækkevædeløb.
      •     En ung dame, Karen Margrethe Lyng, kvædede små viser i den store hal.
      •     En line spændt ud mellem to høje master, udførte linedansere deres halsbrækkende akrobatik.
      •     Opvisning: ”Alsia” afholdt en brydekamp i alle vægtklasser mod Kiel og til sidst var der vægtløftning. Blev aflyst.
      •     Opvisning: ”Alsia” afholdt en brydekamp i alle vægtklasser mod brydere fra Vejle.
      •     Opvisning: Vægtløftningsopvisning, som udføres af forskellige Alsianere.
      •     Opvisning: ”Vidar” gav opvisning i fri idræt. Mandag aften.
      •     Opvisning:Boksning. Mandag aften.
      •     Bengalsk belysning på festpladsen. Mandag aften kl. 22.15.
      •     Fyrværkeri: Storslået Kunst-Fest Fyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Dansetelte:
      •     Ringriderhallen. Stort orkester spillede. Vært Hotelejer Andreas Harboe. Alle dagene.
 Dans i det fri:
      •     Dansepaladset. "Dans i det Grønne". Musik og dans. Alle dagene.
 Festbal i byen:
      •     "Sønderborghus" – "Hildebrands Hotel" – "Colosseum" – "Centralhotel" – "Haus Adelbert" – ”Sevilla”. Tirsdag kl. 20.00 til kl. 03.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spillede mod I. f. B. Bordesholm, Kiel. Blev spillet i den store rytterpause.
 Tombola og Ringriderlotteri.
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1932 39. Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 10.,11. og 12. juli.
 Den alvorlige krise der i dette år trak henover hele verden, fik økonomien i landene til at vakle, mærkedes også på ringriderfesten.
 Der kom megen kritik af de priser, som restauratørerne beregnede sig ved serveringen.
 Ing. W. Meyer og boreaktieselskabet Olebergbau borede efter olie og salt ved Langbrogård. Blev påbegyndt  den 29. marts 1932.
 Første boring blev ført ned til 481 meter og anden boring havde nået en dybde af 541 meter. Der blev ikke fundet olie eller salt.
 Der var stort besøg ved "Det arbejdende Bjergværk" på festpladsen.
 6 nye gevinster til de ryttere der under ringridningen sidder bedst til hest:
      •     1. Præmie. Tur med ruteflyveren Flensborg – København. Vinder, Trælasthandler Andreas Bartram. –  2. Pr. Jørgen Nielsen, Kajnæs. –
            3. Pr. August Brygge, Kær. – 4. Pr. Hans Thomsen, Kær. – 5. Pr. Jørgen Philipsen, Guderup. – 6. Pr. Hans Iversen Ulkebøl.
            7. Pr. Johan Møller, Kajnæs, som havde gjort Ringridningen med, til trods for han havde mistet begge ben under krigen, fik tilkendt en
            ekstra præmie.
 Reveille gennem byen. Tirsdag kl. 08.00.
 Musik gennem gaderne til Ringriderpladsen, hvor der var koncert. Mandag kl. 19.00.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert: Ringriderorkesteret under Direktør Ernst Hansens ledelse, spillede. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:
      •     Cirkus – sportsarrangementer – Husflidsudstilling – "Det arbejdende Bjergværk" – Boder med frugter, kager og andre lækkerier – Radiobiler –
            Karuseller – Svingbiler – Amerikansk cirkus – Lykkehjul – Linedanser m. m..
      •     Børneforlystelser: Cykleringridning – Æselvæddeløb – Ponnyvæddeløb – Sækkeløb – Kringlebidning – Guldregnen – Pigerne viste deres
            færdigheder ved Æggevæddeløb. Søndag eftermiddag.
      •     Guldregnen, hvor de funklende nye 1 og 2 øre stykker, raslede ned over store og små.
            "Danspaladset" blev indrettet til Idrætsopvisninger: ”Alsia” – ”Vidar” – "Alsborg”
      •     Opvisning: "Camillo Meyer Truppen" med 6 linedanser, de optrådte for undrende Sønderborgere. Søndag.
      •     Opvisning: ”Alsia” afholdt en brydekamp.
      •     Opvisning: "Alsborg” gav boksopvisning. Søndag.
      •     Opvisning: ”Vidar” gav sportsopvisning – Damehold – 100 meter løb – Hækkeløb – Forskellige spring – Diskoskast – Kuglestød –
             Stangspring. Søndag.
      •     Gymnastikopvisning: Sønderborg Gymnastiks damehold ført af Frk. Vibeke Dethmer, ind i  "Sportspaladset", hvor der var overfyldt.
             De unge piger viste hvad der nås ved ihærdig træning. Søndag kl. 15.30 og og tirsdag kl. 20.00.
      •     Fyrværkeri: Storslået Kunst-Fest Fyrværkeri. Installatør Ejler Hansen, Sønderborg, havde arrangeret festfyrværkeriet. Mandag kl. 22.30.
 Dansetelte:
      •     Ringriderhallen. Musikdirektør Ernst Hansens orkester, spillede. Vært Hotelejer Andreas Harboe. Alle dagene.
      •     Den lille Festhal. Underholdning og dans alle dagene.
 Dans i det fri:
      •     Dans-Palads.  Musik og dans. Alle dagene.
 Festbal i byen:
 .    •     "Sønderborghus" – "Hildebrands Hotel" – "Colosseum" – "Centralhotel" – "Haus Adelbert" – ”Sevilla”. Tirsdag kl. 20.00 til kl. 03.00.
 På stadion – Træningsbanen:

     •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub – Fredericia Mesterrækkehold. Søndag kl. 16.15. S.B. vandt 6 – 4.
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub – Haderslev Fodboldklub. Mandag kl. 19.30..
 Tombola.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1. præmie. En flot Ridehest med komplet ridetøj. Nr. 1576. Ridehesten blev vundet af Blikkenslagermester, Iversen, Spang.
            45. præmie. En flyvetur Flensborg - København. Nr. 2990. Flyveturen blev vundet af Chr. Schmidt Mjang. Der var 45 værdifulde gevinster.
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1933 40. Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 9.,10. og 11. juli.
 Damer deltager for første gang som ryttere. Det var før forsøgt, at få damerne til at deltage, men det var ikke lykkes tidlige. Det var to damer:
      •     Frk. Frida Moisen, Havnbjerg.
      •     Frk. Gudrun Eriksen, Havnbjerg
 På grund af regnvejr, blev der kun reddet 18. omgange, søndag den 9. 7.
 Ridebanerne blev om søndagen, i løbet af ganske kort tid, til et forfærdeligt ælte.
 Første gang der blev reddet 2 x 12 omgange, tirsdag den 11. 7.
 Købmand R. Lorenzen Lundtofte (f. i Sønderborg) har skrevet en Sønderborg-Sang. Blev sunget under Herrefrokosten.
 Byens indbyggertal 1. juli. 1933 var 11.347 indbygger.
 Statsradiofonien, under ledelse af pressesekretær Rud, optog udmarchen fra Slotspladsen og fra Ringriderpladsen. Tirsdag.
 Hotelejer Andreas Harboe kom onsdag den 5. juli for at bryde sin aftale med hensyn til lejen ag Ringriderhallen, under henvisning til at der skulle
 betales forlystelseskat, hvilket alle skal der tager entre. Dette har myndighederne gjort Hr. Harboe opmærksom på allerede i 1932.
 Reveille gennem byen. Tirsdag kl. 08.00.
 Musik gennem gaderne til Ringriderpladsen, hvor der var koncert. Mandag kl. 17.00.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert: Ringriderorkesteret under Direktør Ernst Hansens ledelse, spillede. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:
      •     Radiobiler – Karruseller – International Tivoli – Skydetelte – Slangemennesker – Kraftatleter – Keglebane – Lykkehjul – Skydeboder, m.m..
      •     Børneforlystelser: Cykleringridning – Æselvæddeløb – Ponnyvæddeløb – Kringlebidning – Pengeregn – Potteslaning – Sækkevæddeløb m.m..
            Der blev uddelt mange præmier. Søndag eftermiddag.
      •     Skønhedskørslen om mandagen samlede et stort publikum. Der var udsat 7 præmier. Mandag kl. 17.30.
      •     Opvisning: Motorcyklister viste deres kunster i en stålglobe.
      •     Keglebanen: Keglebrødrene fra de forskellige klubber fandt hurtigt vej til den populære keglebane.
      •     Opvisning: Bokse- og Brydekamp mellem Vejle Atletklub og ”Alsia” i Paladset. Søndag kl. 16.00. "Alsia" vandt: Brydning 3 - 2. Boksning 2 -1.
      •     Fyrværkeri: Storslået Kunst-Fest Fyrværkeri. Blev først afbrændt kl. 23.30 grundet dårligt vejr. Mandag
 Dansetelte:
      •     Ringriderhallen. Underholdning. Vært Direktør Lorenz Lorenzen, ”Sevilla”.
      •     Den lille Festhal.  Underholdning. Vært Gæstgiver Jørgen Schmidt, Colosseum. Alle dagene.
 Dans i det fri:
      •     Dans-Palads. "Dans på Grønlandsisen". Et stort orkester sørgede for musikken. Alle dagene.
 Festbal i byen:
 .    •     "Sønderborghus" – "Hildebrands Hotel" – "Colosseum" – "Centralhotel" – "Haus Adelbert" – ”Sevilla”. Tirsdag kl. 20.00 til kl. 03.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: Old boys-Kamp. Sønderborg Boldklub spiller mod Gråsten. Søndag kl. 17.00. S.B. vandt 1 – 0.
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spiller mod Haderslev. Mandag aften. S.B. tabte 6 – 1.
 Tombola.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     47 værdifulde gevinster. Lodseddel 1,- kr.
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1934 41. Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 8.,9. og 10. juli.
 Søndag morgen var Sønderborg By iklædt i den traditionelle festdragt. Flag- og granguirlander blev trukket over gaderne og fra morgenstunden 
 vajede dannebrog overalt i byen som en velkomst til de mange ryttere.
 Restauratørkonflikt mellem Sønderborg amts beværterforening og tjenerforbundet.
 Statsrutebilerne havde sidste afgang fra Bystationen. Søndag og mandag kl. 24.00.. Tirsdag nat kl. 03.10.
 Mommark-Banen havde sidste afgang. Søndag kl. 00.41. Mandag kl. 24.00.. Tirsdag nat kl. 03.10.
 Skandinavisk Tivoli havde åbnet sin teltby på ringriderpladsen.
 På festpladsen præsenteres for første gang i Sønderborg en dødsdrom, hvor dristige mænd kører rundt på motorcykel på den cirkelrunde lodrette
 trævæg. Der samledes stor interesse om dødsdromen og en artist, Miss Lilian der ikke kender til grænser for kropsvridninger.
 Balancekunstneren Hr. Braaaos præstationer vidner om, at det er en øvet Cirkusartist. Miss Daniva og kineseren Wong Kolian er habile kunstnere.
 Reveille gennem byen. Tirsdag kl. 08.00.
 Musik gennem gaderne til Ringriderpladsen, hvor der var koncert. Mandag kl. 16.00.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert: Ringriderorkesteret under Direktør Ernst Hansens ledelse, spillede. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:
      •     Karruseller – Luftgynger – International Tivoli – Forevisningstelte – Spilleboder – Dødsdrom, m. m..
      •     Rundskues populære gæster, Brdr. Stephansens Tivili med sensationsnumre: Kaptajn Wulfhorst – Dødsrytteren – Største mand,
            Van Albers og dennes svoger, Seppetoni.
      •     Børneforlystelser: Cykling og løb m. m.. Søndag eftermiddag.
      •     Den store danseplads "Nyhavn" med mange fikse dekorationer blev færdig til tiden. Der blev ikke sparet med lovord om tømrernes og
            malernes evne til at skabe noget virkelig fikst.
      •     Skønheds- Konkurrencekørsel: Syv 2 spænder – seks 1 spænder. Dommer: Gårdejer Iversen, Ulkebøl og Trælasthandler Bartram,
            Sønderborg. Samlede et stort publikum. Mandag kl. 16.30.
      •     Rideopvisning: For første gang rideopvisning af Sønderborg Rideklub. Mandag kl. 18.00.
      •     Atletklubben ”Alsia”, sportsopvisninger: Brydekampe – Boksekampe – Vægtløftning – Atletik. Mandag Startede umiddelbart før Fyrværkeriet.
      •     Bengalsk belysning på festpladsen som lignede et flammehav. Mandag kl. 22.00.
      •     Fyrværkeri. Storslået Kunst-Fest Fyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Dansetelte:
      •     Ringriderhallen. Underholdning – Visesanger – Et dansepar – Dans. Vært Gæstgiver Chr. Carstensen, Sønderjylland. Alle  dagene.
      •     Den lille Festhal. Underholdning. Vært Gæstgiver Jørgen Schmidt, Colosseum. Alle dagene.
 Dans i det fri:
      •     "Dans hos Gyldenspjæt og Rasmine".
 Festbal i byen:
 .    •     "Sønderborghus" – "Hildebrands Hotel" – "Colosseum" – "Centralhotel" – "Haus Adelbert" – ”Sevilla”. Tirsdag kl. 20.00 til kl. 03.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spiller mod Akademisk Boldklub, København. Søndag kl. 17.00.
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spiller mod Akademisk Boldklub, København. Tirsdag kl. 18,45.
      •     Underholdningsløb med motorcykler – 18 deltager fra Aabenraa og Sønderborg Amts Motorsportskluber med: Rodeo – Balancekunst –
            Vandpantomine – Flaskekørsel – Tøndetrilning, o.s.v.. Mandag kl. 19.15.
 Skønheds- Konkurrencekørsel:
      •     2 Spænder: 1 præmie Rasmus Girke, Snogbæk. 2. Aagesen, Sandbjerg. 3. Peter Skovmand, Asserballeskov. 4. Johs. Mathiesen, Lysholm.
      •     1 Spænder: 1 præmie J. Schmidt, Kajnæs. 2. Nis Kock, Stenbjerg i Kjær. 3. Bygmester Peter Levens, Sønderborg
      •     Ærespræmie: M. Vogelsang Petersen, Mjang.
 Tombola og Ringriderlotteri.
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1935 42. Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 14.,15. og 16. juli.
 Omlægning af festpladsen. Der skabtes en adskillelse af ridebanerne og teltbyen. Forlystelserne henlægges til den nedre del af pladsen, hvor der
 indrettes små gader og man har således det hele samlet på et sted. For rytterne var det en stor behagelighed. For publikum en yderligere attraktion.
 Teltbyen – Forlystelsesanlægget flyttedes til den nedre del af pladsen, hvor der indrettedes små gader og man havde således det hele samlet på et
 sted. For rytterne var det en stor lettelse.
 Kommunen garanterede med 5.000,- kr. for et eventuelt underskud ved ringriderfesten i år, på byrådsmødet den 3 juli 1935.
 Ringriderfesten påbegynder salg af egen lodseddel, som siden er blevet en fast årlig tradition, vanligvis med en ridehest som første præmie.
 Søofficerskolen var på togt med en flotille. 300 kadetter og marinesoldater lagde til i Sønderborg Havn i dagene 12., 13. og 14. juli.
 700 stk. plakater fordelt i ind og udland.
 Restauratørkonflikten bragt ud af verden. De udenbys tjenere ved dyrskuet, var stridens æble.
 Reveille gennem byen. Tirsdag kl. 08.00.
 Musik gennem gaderne til Ringriderpladsen, hvor der var koncert. Mandag kl. 16.00.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert med et ekstra forstærket orkester. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:
      •     Cirkus Miehe Glauert – Udbryderkongen Bernardi – Tryllekunstnere – Akrobater – Bernardi og Kæmpeløven – Musecirkus med
            ”De hvide mus” – Dødsdrom, dødskørsel med motorcykler –  Kalven med de seks ben og to hoveder – Kæmpebarnet – ”Manden med de 
            hundrede ansigter" Alex Schumilewsky – Radiobiler – Karruseller – International Tivoli – Skydetelte – Sportsopvisninger – Luftgynger – 
            Slangemennesker – Kraftatleter – Stor Keglebane, m. m..
      •     Børneforlystelser: Cykleringridning – Æselvæddeløb – Ponnyvæddeløb – Kringlebidning – Stangklatring –  Sækkevæddeløb – Æggevæddeløb –
            Stylevæddeløb – Pengeregn – Potteslaning m. m.. Der blev uddelt mange præmier.  Søndag eftermiddag.
      •     Keglebanen: Stor konkurrence i keglespil med værdifulde præmier. Ærespræmien var udsat af Kegleklubben "Fidelits af 1904". Alle dagene.
      •     Bengalsk belysning på festpladsen som lignede et flammehav. Mandag kl. 22.00.
      •     Fyrværkeri. Storslået  Kunst-Fest Fyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Dansetelte:
      •     Ringriderhallen. Optræden af Kunstner, Brøndum Hansen, "Manden med de hundrede ansigter" – Alex Schumilewsky, musikalsk akrobat –
            En lille nydelig Danserinde Miss Nana. Vært Gæstgiver Chr. Carstensen, Sønderjylland. Alle  dagene.
      •     Den lille Festhal. Jørgen Schmidt underholdt, koncert med musikdirektør Koefoed med bl.a. violinisten J.. P. Jensen, Alnor,  der studerer på
            musik-konservatorium. Vært Gæstgiver Jørgen Schmidt, Colosseum. Alle dagene.
 Dans i det fri:
      •     "Dans hos Gyldenspjæt og Rasmine". Hver aften var der sværmeri og "Dans i det grønne", hos Gyldenspjæt og Rasmine i det nye Palads
            med et storslået "Latter Kabinet".
 Festbal i byen:
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 .    •     "Sønderborghus" – "Hildebrands Hotel" – "Colosseum" – "Centralhotel" – "Haus Adelbert". Tirsdag kl. 20.00. Der festedes til kl. 03.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Opvisning: Niels Bukh´s elitehold giver opvisning. 26 gymnaster. Entre 1,- kr. siddepladser 1,50 kr..1.600 tilskuer.  Søndag kl. 15.30.
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spiller mod ”arvefjenden” Haderslev Fodboldklub. Søndag kl. 19.00
      •     Fodboldkamp: S.B. Sønderborg Amtshold spiller mod Olleruphold. Mandag kl. 19.15
 Tombola.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1. præmie. En komplet spisestue, med bord, stole, Dækketøjsskab, Anretterbor, buffe o.s.v. 2. præmie. Et stort diplomat Skrivebord.
            3. præmie. Et elegant gulvtæppe. 55 værdifulde gevinster. Lodseddel 1,- kr.

       

  

 1935 1935 1935 "Dans i det grønne". 1935 1935  
       

 

1936 43. Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 12.,13. og 14. juli. Festpladsen lukkede alle dage kl. 01.00.
 Teltholderforeningen på Dyrehavsbakken ved København havde inviteret, fra den 23. til den 26. juli, 66 sønderjyske ringridere fra Haderslev, Aabenraa
 og Sønderborg til at give opvisning i Dyrehaven ”Bakken”, for Københavnerne. I alt 25 fra Sønderborg fra by og land deltog.
 Peter Nielsen, Kegnæs fik ved de forskellige turneringer i alt 78 ringe og vandt 1. præmien, 2. præmie Peter Petersen, Lerbaek, 3. præmie Jørgen
 Jørgensen, Stolbro, 4. præmie Peter Andersen, Elstrup, 5. præmie Chresten Bladt, Maibøl.
 Hovedkomiteen beslutter at få lavet en Estandard med påskriften: ”Sønderborg Amts Ringridning stiftet 1888”.
 Estandarden blev første gang båret af Peter J. Jensen, i optoget gemmen København.
 Under besøget blev der dog også tid til et besøg på Carlsberg.
 Byen var klædt i sin festdragt med brogede vimpler og granguirlande langs husrækkerne og over gaderne.
 I følge politibestemmelsen måtte der ikke være musik i optoget. Heldigvis lykkes det at få tilladelse til at bibeholde musikken.
 I rytteroptoget deltog tre store Musikkorks.
 På pladsen var der som sædvanlig meget gøgl, men man savnede i en uhyggelig grad udråberne.
 Disse mennesker, der før var noget af det mest interessante på markedspladserne og ved ringridningen, var efterhånden helt blevet afløst af de
 skrattende højtalere. Endnu i 1934 var der et par udråbere, i 1935 kun en og i 1936 var de helt forsvundet.
 Reveille gennem byen. Tirsdag kl. 08.00.
 Musik gennem gaderne til Ringriderpladsen, hvor der var koncert. Mandag kl. 16.00.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert med et ekstra forstærket orkester. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:
      •     Cirkus Miehe Glauert – Radiobiler – Karruseller – International Tivoli – Skydetelte – Sportsopvisninger – Luftgynger – Slangemennesker –   
            Slangemennesker – Ringkastning – Keglebane – Salon- Præmieskydning, to rækker, m.m..
      •     Forlystelser: "Det forheksede Hus" – "Hollywood" – "Røde Mølle". m.m..
      •     Opvisning: Alsiske folkedansere iført alsiske folkedragter, dansede til den store ringriderfest. Dansede i  "Dans i det grønne". Alle dagene.

     •     Børneforlystelser: Cykleringridning – Æselvæddeløb – Ponnyvæddeløb – Kringlebidning – Stangklatring –  Sækkevæddeløb – Pengeregn –
            Potteslaning m. m.. Søndag eftermiddag.
      •     Børneforlystelser: Børnene gik om eftermiddagen i stort festligt optog pladsen rundt med "Legeonkelen", snedkermester V. Kruse i spidsen.
            Tirsdag eftermiddag.
      •     Brydestævne. Mandag.

     •     Salon- Præmieskydning. Første gang der blev arrangeret Salon- Præmieskydning, to rækker. 3 skuds serie: 50 øre pr. serie.
            5 skuds serie: 1,- kr. pr. serie. Den bedste i hver serierække vandt 1 bæger og 1 medalje. I samarbejde med Sønderborg Skyttekreds.
      •     Keglebanen. Stor konkurrence i keglespil med værdifulde præmier. 1. præmien var udsat af Kegleklubben "Fidelits af 1904". Alle dagene.
      •     Bengalsk belysning på festpladsen som lignede et flammehav. Mandag kl. 22.00.
      •     Fyrværkeri. Storslået  Kunst-Fest Fyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Dansetelte:
      •     Ringriderhallen. Danseorkester, dans og underholdning. Revy- Sangerinden Frk. Viola Kirkegaard optrådte. Vært Gæstgiver
            Chr. Carstensen, Sønderjylland. Alle  dagene.

     •     Den lille Festhal. Musikunderholdning. Vært Gæstgiver Jørgen Schmidt, Colosseum. Alle dagene.   
 Dans i det fri:
      •     "Dans i det grønne". Hver aften var der sværmeri og dans i det nye elegante Palads, med et storslået "Latter Kabinet".
 Festbal i byen:
 .    •     "Sønderborghus" – "Hildebrands Hotel" – "Colosseum" – "Centralhotel" – "Haus Adelbert". Tirsdag kl. 20.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spiller mod Haderslev Fodboldklub, Mesterrække. Søndag kl. 17.00.
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spiller mod Aabenraa Boldklub. Tirsdag kl. 19.30.
 Salon- Præmieskydning to rækker, Sønderborg Skyttekreds:
      •     Skyttekonge: Richard Nissen, Lavensby, 74 points. Bæger og medalje.
            5 skuds serie: Nr. 1. Voss. 2. Jørgen Hansen. 3. Otto Poulsen. 4. H. Hansen, alle Sønderborg. 46 points.
            3 skuds serie: Nr. 1. Fr. Hansen, Lysabildskov. 2. Hans Mailand, Sønderborg. 3. C. Jensen, Tåsinge, Langeland. 29 points.
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1937 44. Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 11.,12. og 13. juli. Festpladsen lukkede alle dage kl. 01.00.
 Ringridningen blev meget præget af et stort ungdomsstævne i byen. 2.000 unge fra dansk-socialdemokratisk unge på Rådhuspladsen.  De to optog
 var nær ved at kollidere med hinanden, men takket være politiets årvågne øjne klappede alt. Ringriderne fik lov at passere i skønneste orden.
 Start på "Ponygalge". Drenge og piger rider: Søndag 40 omgange. Tirsdag 45 omgange.

Første pige i Ponygalgen var: 
      •     Edith Lohmann, Sønderborg, 10 år. (6 Drenge og 1 Pige).
 Det vedtages at ryttere som er bosiddende udenfor Sønderborg Amt, men tidligere har deltaget som aktiv rytter i Sønderborg Amts Ringridderfest,
 kan deltage i Sønderborg Amts Ringridderfest som rytter, dog har disse ret til medkonkurrence i de 3 første gevinster i alle aldersklasser.

Ridekort for voksne. 4,- kr. i alle 3 dage inc. bal, hestepasning og forsikring. Børn fra 10 år gratis ridekort. 10 præmier til børn.
 Ringriderfrokost. Der blev serveret: Suppe – Hummerpostejer – Kalveryg med Gemyse – Osteanretning. Pris 3,50. Sidste gang der blev serveret vin.
 ”Det rullende Postkontor” til Ringridning for første gang. De stempler brevforsendelser, med et stempel mærke. "Danmark - Det rullende Postkontor".
 Det var ikke så meget gøgl på pladsen, som man plejer at se.
 Reveille gennem byen. Tirsdag kl. 08.00.
 Musik gennem gaderne til Ringriderpladsen, 25 mands orkester. Mandag kl. 16.00.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert med et ekstra forstærket orkester. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:
      •     Cirkus Miehe Glauert – Radiobiler – Karruseller – International Tivoli – Skydetelte – Sportsopvisninger – Luftgynger – Slangemennesker –   
            Kraftatleter – Ringkastning – Keglebane – Salon- Præmieskydning, to rækker, m.m..
      •     Cirkus Miehe Glauert viste bl. a. løver, tigre, isbjørne himalaya bjørne, panter, jaguar, hyæner og danske dogger. Klovnene der er sønner af
            den nu afdøde mesterklovn August Miehe, en broder til ”Bivognen”.
      •     Børneforlystelser: Cykleringridning – Æsel-Væddeløb – Ponny-Væddeløb – Kringlebidning – Stangklatring – Pengeregn – Potteslaning –
            Sækkeløb m. m.. Der blev uddelt mange præmier. Søndag eftermiddag.
      •     Salon- Præmieskydning, to rækker, Sønderborg Skyttekreds.
      •     Stor Keglebane med værdifulde præmier.
      •     Bengalsk belysning på festpladsen som lignede et flammehav. Mandag kl. 23.00.
      •     Fyrværkeri. Storslået  Kunst-Fest Fyrværkeri ved Kunstfyrværker Didrichsen, Kolding. Mandag kl. 23.00.
 Dansetelte:
      •     Ringriderhallen. Danseorkester under ledelse af P. Carlsen. Artistunderholdning. Vært Gæstgiver Chr. Carstensen, Sønderjylland.
             Alle  dagene.
      •     Den lille Festhal. Musikunderholdning. Vært Gæstgiver Fru Schmidt, Colosseum. Alle dagene.         
 Dans i det fri:
      •     "Dans i det grønne". Hver aften var der sværmeri og dans i det nye elegante Palads, med et storslået "Latter Kabinet".
 Festbal i byen:
 .    •     "Sønderborg Hus" – "Hildebrands Hotel" – "Colosseum" – "Adelbert". Entre 1,- kr. Tirsdag kl. 20.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spiller mod Kolding Boldklub. Søndag kl. 16.30. S.B. vandt 5. – 1.
      •     Fodboldkamp: Sønderborgdrengene mod Aarhusdrenge. S.B. mod A.I.A. Mandag kl. 19.30.
 Salon- Præmieskydning to rækker, Sønderborg Skyttekreds:
      •     Skyttekonge: Revisor L. Christensen.
             5 skuds serie: Nr. 1. H. T. Petersen, 57 points. R. Nissen, Lavensby – Cl. Nielsen, Ulkebølskov, 56 points.
             3 skuds serie: Nr. 1. Lærer Jensen, Lemvig – Paulsen, Ringridervej – Mek. Hansen – Hans Hansen, Kær – Karetmager Chr. Christensen –
             Broder Christensen, Tønder – Claus Nielsen, Ulkebølskov 34 points.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1. præmie. Et møblement. 63 gevinster. Lodseddel 1,- kr.
            Vinderen af  et møblement blev: Ordensbetjent Eriksen, Sønderborgpoliti.
 Entrebilletter:
      •     Voksne 50 øre. Børn og menige soldater 25 øre.

 

       

  

 1937 1937 1937 1937 1937  
       
 1938 Ingen fest på grund af mund- og klovsyge.  
       

  

 1. juli. 1938 9. juli.1938 16. juli. 1938 5. juli. 1938 14. juli. 1938  
       

1939 45. Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 9.,10. og 11. juli.
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 Desværre druknede de to sidste dage fuldkommen i regn. Det samme gjaldt den dejlige eventyrhave, der blev leveret til danseplads.
 Ringriderkomiteen. Viggo Jørgensen, Matzen og I. H. Dall overrakte Samaritterkolonnen en smuk faneplade, som tak for 10 års tjeneste på pladsen.
 Der var 4 herolder og 3 musikvogne, med 10 musiker i hver musikvogn, var med i Rytteroptoget. 283 Ryttere, Søndag. 297 Ryttere, Tirsdag.
 Drenge og piger rider nu også 24 omgange.
 Esbjerg Rideklubs damer deltog i Herrefrokosten og det var førstegang i Ringriderfestens historie, at damer var til stede ved denne lejlighed.
 Cirkus Miehe Glauert med bl.a. Skotteorkester, 25 drenge og piger "The Royal Kilties". Tre forestillinger hver dag.
 Det var sidste gang der var æsel ridning. Det sidste æsel døde i 1940.
 Skuespiller Paul Juhl filmede for "Palladium" en del af Ringriderfesten.
 Alle rutebilerne fra byen var dublerede, alle tre dage.
 Reveille gennem byen. Tirsdag kl. 08.00.
 Musik gennem gaderne til Ringriderpladsen, 30 mands orkester. Mandag kl. 18.30.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert. 30 mands orkester. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:
      •     Cirkus Miehe Glauert – Karruseller – Tombola – Skibsgynger – Atleter – Skydetelte – Tivoli – Fodboldkampe – Præmie Keglespil –
            Luftgynger – Radiobiler – Kraftprøver – Ringkastning – Salon- Præmieskydning i samarbejde med Sønderborg Skyttekreds.
      •     Opvisning: Esbjerg Rideskole, 12 ryttere, der viste fin ridekunst ved en stor rideopvisning. Fru Inge Schmidt viste skoleridning på "Purple
             Emperor" og lydighedsspring på "Pussie Hannover". Vakte opsigt. Søndag l. 16.30 til 17.30 og mandag kl. 19.00 til 20.00.
      •     Opvisning: Gymnastikopvisning af 25 amerikanske drenge, mandag aften i Ringriderhallen.
      •     Børneforlystelser: Cykleringridning – Æsel- og Ponny- væddeløb – Kringlebidning – Stangklatring – Pengeregn – Sækkeløb – Potteslaning m. m..
            Der blev uddelt mange præmier. Søndag eftermiddag.
      •     Bengalsk belysning på festpladsen. Mandag kl. 22.15.
      •     Fyrværkeri. Det største kunstfyrværkeri, der nogensinde hat været i Sønderborg. Mandag kl. 22.30.
 Dansetelte:
      •     Ringriderhallen. "Landsbyens Artister", samt dans og koncert. Vært Gæstgiver Chr. Carstensen., Sønderjylland. Alle  dagene.
      •     Den lille Festhal. Musikunderholdning. Vært Gæstgiver Fru Schmidt, Colosseum. Alle dagene.
 Dans i det fri:
      •      ”Dans i Eventyrhaven”. Den dejlige eventyrhave, blev leveret til danseplads. Der kunne vindes flotte præmier af de dygtigste par. Alle dagene.
 Festbal i byen:
 .    •     "Sønderborg Hus" – "Hildebrands Hotel" – "Colosseum" – "Adelbert". Tirsdag kl. 20.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spiller mod Kolding Idrætsforenings Mesterrækkehold. Søndag.
 Salon- Præmieskydning, Sønderborg Skyttekreds:
      •     Skyttekonge: Lars Christensen., Sønderborg. 90 points.
            5 skuds serie: Nr. 1. Johannes Christensen, Toftlund 56 points. Hans Fr. Hansen, Adsbøl – P. Christensen, Jernbanegade, 55 points.
            3 skuds serie: Nr. 1. Alf Rasmussen, 35 point. Laust Christensen – J. Jørgensen – P. Pløen – P. Cramer – P. Christensen, 34 points.
            Som påskønnelse for damernes interesse for skydning, udsatte Sønderborg Skyttekreds to ekstra præmier.
            Blev vundet af: Frk. Mikkelsen og Frk. Thorsøe.
 Keglespil:
      •     "Alle ni Kegler" tre gange i træk. 1. præmie. Hans Petersen, Finsensgade. 25 points: Karl Christiansen, Slotsgade og Strodtmann, Alsgade.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1. præmie. En Køre- og Ridehest. 63 gevinster. Lodseddel 1,- kr.
            Vinderen af ringriderhesten blev: Møbelhandler H. M. Johansen, Sønderborg.
 Entrebilletter:
      •     Voksne 50 øre. Børn og menige soldater 25 øre.
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Ringridningens historie
 
   

 Ringriderfestens start og udvikling  

   
 1940 De sørgelige begivenheder i 1940 fik Ringriderkomiteen til at aflyse årets ringriderfest.  
  Der blev bl.a. afholdt ringriderfest i: Kegnæs. 56 ryttere. 14. juni. – Søby. 40 ryttere. 15. juni. – Guderup. 69 ryttere. 24. juni. – Tandslet. 65 ryttere.  
  28. juni. – Nordborg. 90 ryttere. 30. juni. – Skovby. 79 ryttere. 7. juli. – Mels. 7. juli. – Ulkebøl og Hørup Sognes ringriderforening afholdt 25 års  
  jubilæum 14. juli. 1940.   
   

 

  

 

  1940 1940 1940   
       

 

1941 46. Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 13.,14. og 15. juli. Festpladsen lukkede alle dage kl. 24.00.
 Politimesteren havde givet tilladelse til:
      •     At det gamle historiske Rytteroptog, atter i år må finde sted fra Slotspladsen, kl. 13.00. Der blev redet i 12 galger.
 Der rides over to dage. Søndag 30 gange. Tirsdag 16 gange.
 Byrådet besluttede at nedsætte tilskuddet til Byens udsmykning fra 500,- kr. til 250.- kr.
 Endvidere besluttede byrådet at stifte en ærespræmie til Ringriderfesten til 50,- kr.
 Statens civile luftværn meddeler den 16. juli: Mørklægning, påbegyndelse kl. 22,30 og ophør kl. 4,00.
 På grund af mørklægningsbestemmelserne, kunne man ikke gennemføre dansen:
      •     ”I det Grønne”. Til gengæld kunne ungdommen danse under Cirkuskublen.
 Der var første gang der var rejst et 4 masters telt ”Arena”, der kunne rumme ca. 4.000 tilskuere.
 Varmen var frygtelig alle tre dage.
 De traditionelle kanonskud efter hver tale til ringriderfrokosten, måtte i år stryges af programmet.
 Inden medaljeoverrækkelsen ved Herrefrokosten optrådt:
      •     Ringriderbabsen, Frk. Christel, Oldenburg og ”De glada Svenskarna”.
 Statsradiofonien havde en udsendelse: Ringridning gennem tiderne. Blev udsendt torsdag aften den 17. juli.
 Filmfotograf Wilqin fra Palladium Film tog nogle billeder til en farvefilm fra Sønderjylland.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert. Kapelmester Ernst Hansen forestå musikken. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:
      •     Cirkus – Radiobiler – Keglebane – Flyvekarruseller – Karruseller – Tombola – Skibsgynger – Atleter – Skydetelte – Tivoli – Fodboldkampe –
            Salon-Pæmieskydning.
      •     Arena. Der var et professionelt boksestævne. To professionelle boksere Hirsch Demsitz – Carl Andersen – Hans Drescher gav opvisning og
            boksekamp. 500 overværede boksekampen. Reserveret siddepladser 2,- kr. øvrige pladser 1,- kr. Mandag kl. 19.30.
      •     Der var rideopvisning af Sønderborg Rideklub., under ridelærer Schmidts ledelse. Mandag kl. 19.00.
      •     Opvisning: Der var rejst en 80 fod høj mast midt på Ringriderpladsen. Danske artist "Mastearbejderen Hakon Lindberg" gav opvisning.
            Akrobatiske øvelser på en 80 fod høj mast. Publikum fik her et "Koldt Gys". Hver aften kl. 22.00.
      •     Børneforlystelser blev udvidet betydeligt: Cykleringridning – Æsel- og Ponny- væddeløb – Kringlebidning – Stangklatring – Pengeregn –
            Sækkeløb – Potteslaning m. m.. Der blev uddelt mange præmier. Søndag eftermiddag.
 Dansetelte:
      •     Arena. Dans alle dagene.
      •     Arena. For første gang der blev kåret en Ringriderbabs – Frk. Christel, Oldenburg. Søndag kl. 20.00.
      •     Arena. Ringriderbabs – Frk. Christel, optrådte søndag, mandag og tirsdag aften.
      •     Cirkus teltet. Dans under Cirkuskuplen. Alle dagene.

På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spiller mod ”arvefjenden” Haderslev Fodboldklub. Søndag kl. 16,30. S.B. Tabte 2– 3.
      •     Opvisning: Der var en stor politihundeopvisning. Politihundeførerforening for Sønderborg og Gråsten Politikredse deltog. Mandag kl. 18.30.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     Førstepræmien. Et komplet møblement. I alt 63 præmier. Lodsedlerne kostede á 1,- kr.
 Entrebilletter:
      •     Voksne 75 øre søndag og tirsdag. 50 øre mandag. Børn hver dag 25 øre.
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1942 47. Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 12.,13. og 14. juli. Festpladsen lukkede alle dage kl. 24.00.
 Der var rejst en flagallé og der blev hængt 1 km. Granguirlander op på byens ejendomme og snore med brogede flag, var spændet ud over vejen.
 Forfatteren Hakon Mielcke farvefilmede festen og blev indlagt i i den store sønderjydske turistfilm. ”Fra Skamlingsbanken til Flensborg Fjord”.
 Ringriderhallen mandag kl. 11.30. Ringriderfrokosten var en spagfærdig oplevelse, der blev kun holdt 13 tale - et uheldigt tal.
 Hjertekonkurrence: Hver dag for en pris af 25 øre sælges et hjerte til de besøgende. Der er forskellig farve for damer og herrer, og der er påtrykt
 nummer på hjerterne. Det gælder så om, at damer og herrer med samme nummer finder hinanden. Anmeldelse i "Areneateltet" deltager de i
 bortlodning af værdifulde præmier. Præmieuddelingen fandt sted hver aften.
 Trav- og Galopløb arrangeres på Ringriderpladsen, også damer kunne deltage. Mandag kl. 19.30.
 Der var 5 løb:
      •     Travløb for tohjulede vogne forspændt med hest:
                                             Nr. 1 Hans Jebsen, Dynved. 2. H. Brügmann, Sebbelev.
      •     Springning:               Nr. 1 Chr. Bladt, Majbøl. 2 Chr. Johansen, Sønderborg. 3. Svend Rasmussen, Sønderborg. 4. Halsboe-Larsen, Sdb.
      •     Ride- Travløb:          Nr. 1 Peter Clausen, Svenstrup. 2. Math. Jørgensen, Egen. 3. Chr. Thorsen, Elstrupskov. 4. Chr. Bladt, Majbøl.
      •     Galopløb for ryttere under 16 år på heste, hvis højde ikke er over 160 cm.:
                                              Nr. 1 Uve Sibbesen, Overskov. 2. Gynter Andersen, Vollerup.
      •     Militær Galopløb:       Nr. 1 Premierløjtnant Hansen. 2. Premierløjtnant O. Thorsen. 3. Premierløjtnant  Madsen. 4. Kaptajn Hafstrøm.
 Væddeløbene blev afsluttet med en springkvadrille, som blev udført af officerer fra garnisonen.
 I forbindelse med væddeløbene, blev der lejlighed til at vinde mange præmier, en stor tipskonkurrence.
 Vinder i tipskonkurrencen blev:
      •     1. Løb: Alfred Clausen, Lambjerglund.   2. Løb: R. Hansen, Kolding.   3. W. Kruse, Voldgade.   4. J. Mathiesen, Brogade.   5. Jens Severinsen,
 Kristine Møller, Skovby, vandt dette år som bedste dame 3 par strømper og en syæske.
 Der var truffet aftale med eksporttallene i Sønderborg, hvorefter rytterne vil kunne få opstaldet deres heste dernede. Der var plads til 100 heste.
 Der rides søndag og tirsdag: 2 x 7 og 1 x 6 gange i alt 20 omgange.
 Fyrværkeriet var aflyst på grund af krigen.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:  
      •     Cirkus – Radiobiler – Keglebane – Karruseller – Tombola – Skibsgynger – Atleter – Stor dansekonkurrence, ”Hvem er det bedste Dansepar”.
             Skydetelte – Tivoli.
      •     Åbning af Hjertekonkurrence med pladskoncert foran Arena. Søndag kl. 16.00.
      •     Arena. Gymnastik- og Folkedanseopvisning af elitehold. Tirsdag kl. 16.00.
      •     Kegling: 1. Repræsentant Lyneborg, Sønderborg, 27. kegler, med 3 kast.   2. Sven Petersen, Vollerup.   3. Hansen, Bredsten, Kegnæs.
      •     Børneforlystelser: Cykleringridning – Æsel- og Ponny- væddeløb – Stangklatring – Sækkeløb o.s.v.. Søndag eftermiddag.
 Dansetelt:
 Arena. 4 masters telt, havde et meget stort program, plads til 4.000 mennesker. Søndag, mandag og tirsdag bl.a.:
      •     Søndag: Hjertekonkurrence med pladskoncert foran Arena – Danseorkesteret spillede – Den morsomme Jyde – Haandharmonikamusik med
            Sang – Tryllekunstneren Haudini – Hut-Hat Swingorkester spillede – Præmiedans – Stor dansekonkurrence, ”Hvem er det bedste Dansepar” –
            Provinsmesterparret i moderne dans, Carl og Inger Christensen giver forevisning – Uddeling af præmier til Hjertekonkurrencevindere.
      •     Mandag: Hjertekonkurrence med pladskoncert foran Arena – Danseorkesteret spillede – Sønderborg Aften. Amatøroptræden – Præmiedans –
             Provinsmesterparret i moderne dans, Carl og Inger Christensen giver forevisning – Den morsomme Jyde – Haandharmonikamusik med
             sang – Tryllekunstneren Haudini – Uddeling af mandagens Hjertekonkurrencepræmier.
      •     Tirsdag: Gymnastik- og Folkedanseopvisning af elitehold. Dame- Herre- Pigehold – Hjertekonkurrence med pladskoncert foran Arena –
             Danseorkesteret spillede – Præmiedans – Tryllekunstneren Haudini – Hut-Hat Swingorkester spillede – Stor Danseaften  Provinsmesterparret
             i moderne dans, Carl og Inger Christensen giver forevisning – Den morsomme Jyde – Haandharmonikamusik med sang – Uddeling af
             tirsdagens Hjertekonkurrencepræmier.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spiller mod Københavns Boldklubs divisionshold. Søndag kl. 14.30. S.B. Tabte 9 – 1.
      •     Sønderborg frivillige Brandværn gik gennem byen med fuld musik til ringriderpladsen og gav en meget realistisk brandøvelse. Et træhus blev
            sat i brand. Mandag kl. 21.00.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     Førstepræmien. En Spisestue. Bord, 6 stole, skænk, dækketøjsskab og anretteskab. I alt 65 præmier. Lodsedlerne kostede á 1,- kr.
 Entrebilletter:
      •     Voksne 75 øre søndag og tirsdag. 50 øre mandag. Børn hver dag 25 øre.

 

       

  

 1942 1942 1942 1942 1942  
       
 1943 Der var ingen fest i 1943, 1944 og 1945.  

 
1943 Toiletforholdene på Ringriderpladsen har altid været et påtrængende problem. Byrådet besluttede:
      •     At opføre en tilsvarende træbygning som den ved Strandpromenaden. Toiletbygningen kostede 5.600,- kr. Ringriderfesten følte sit medansvar
            og bevilligede 1.000,- kr.

 

       

 

   

 

   1943 Aabenraa 11. - 12. - 13. juli. 1943   
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1946 48. Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 14.,15. og 16. juli. Festpladsen lukkede alle dage kl. 01.00.
 Man havde haft et pusterum på fire år og kom nu med en fest, der sagde sparto til alt tidligere arrangeret.
 Arena Komiteen lever op til sit motto: ”Festligt – Folkeligt – Fornøjeligt”.
 Ringriderfrokosten blev afholdt i Ringriderhallen. Mandag kl. 11.30.
 Ved indgangen har som sædvanlig en del invalide Lirekassemænd anbragt sig.
 Den store KFUM spejderlejr – Korpslejr gjorde sit til, at festen fik et særligt præg.
 Der rides søndag 2 x 7 og 1 x 6 i alt 20 omgange. Tirsdag 2 x 10 i alt 20 omgange.
 Der deltog 6 drenge 11 - 13 år.
 Rytteroptoget søndag aften blev ikke til noget. Grundet regn og torden, måtte rytterne ride tilbage i spredt fægtning.
 Der deltog to festlige Skotske orkester med de sære sækkepiber, fra de Britiske styrker i Vesttyskland, bestående af 65 Piber og Trommer.
 The Irish Gards med sennepsgule kilt – The Scottisch Guards med rødternet kilt – The Seaford Highlanders med ægte skotskternede kilts.
 Restauratør Christian Hansen, Augustenborg. "Sølyst" kunne i år fejre 20 år jubilæum på Ringriderpladsen. Stater på Ringriderpladsen i 1921.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert. Søndag og tirsdag kl. 11.30 – 12.30.
 På festpladsen:
      •     Gøgl: Den arbejdende Kulgrube – Dødsridtet i Dødsdommen / Motordrom – Besøg i Negerkaravane – Børnekarruseller – Luftgynger –

            Lykkehjul – Spilleautomater – Tombolaer – Cirkus – Varité.
      •     Opvisning i Arena af skotske folkedanse i originale dragter. Mandag kl. 23.00.
      •     Varité. Udråberen reklamerede med 6 internationale artistnumre, bl.a. Mavedanserinder – ægte Haremsdans – Marmorkvinden –
             Dame, så splitterravende nøgen som det danske politi tillader det – og meget andet.
      •     Børneforlystelser. På den gamle fodboldbane. Børnenes "Møller" fik rivende afsætning på islagkagerne. Søndag kl. 16.00.
      •     Bengalsk belysning. Mandag kl. 22.30.
 Dansetelte:
 .    •     Arena. Kapelmester Hejøs,10 mands danseorkester, spillede alle dagene.
 .    •     Arena. Overraskelse, en smuk ung dame, der havde specialiseret sig i Mikrofonsang, trådte op på tribunen, hvor hun sang en af tidens 
            kendte "Skønsange": "Nu skinner solen igen på vor lille jord". Så fortsatte dansen atter.  Søndag kl. 17.00 og kl. 21.00 og kl. 23.00.
 .    •     Arena. "Hvem bliver Ringriderfestens Babs". Søndag kl. 20.00.
 .    •     Arena. Ringriderfestens Babs præsenteres. Frk. Inger Schultz, Søndergade, Sønderborg, blev kåret til Ringriderbabs. Søndag kl. 22.00.
 .    •     Arena. 1/2 times "Gammeldaws"
 .    •     Arena. Stor dansekonkurrence! Hvem er det bedste dansepar. Der deltog 10 par.1. præmien, par nr. 5. Fru og Hr. Købmand Andersen.  
            2. præmien, Søskendeparret. Ester og Einar Christensen. Mandag kl. 21.00.
 .    •     Arena. Ringriderbabsen optræder. Mandag kl. 22.30.
 .    •     Arena. Danseorkesteret spillede engelske og amerikanske Swingmelodier. Mandag kl. 23.30 - 01.00.
 .    •     Arena. Det store populære Jazz-Band spillede. Tirsdag kl. 16.00.
 .    •     Arena. "Der sker atter noget i Arena"
 .    •     Arena. Forstærket danseorkester spillede. Underholdning og overraskelser Tirsdag kl. 19.00 - 01.00.
 .    •     Ringriderhallen. Dans og servering, alle dage.
 Serveringen på ringriderpladsen varetages af:
 .    •     "Sølyst", Christian Hansen, Augustenborg – "Katrinelund", Andres Petersen – " Den gamle Kro", Fru Andersen – "Bjerggården", H. Hansen,
            forestod for servering i  "Arenna-Teltet" og "Ringriderhallen".

Festbal i byen:
 .    •     "Sønderborg hus" – "Hildebrands Hotel" – "Colosseum" – "Landsbyen". Tirsdag kl. 20.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Modelsvæveflyvning – Løber contra cyklist over 200 meter – Cykelløb med turistcykler – Cykelløb med varecykler – Håndboldkamp i rugbystil –
            Opvisning i hækkeløb på 110 meter bane med 10 hække på hver 1,06 meter høje. Søndag kl. 16.30.
      •     Opvisning: The Scottisch Guards og The Sea, bestående af  65 Piber og Trommer. Mandag kl. 18.45. ca. 4.000 tilskuer.
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spiller mod et udvalgt skotsk hold. Mandag. S.B. vandt 4 – 0.
      •     Opvisning på den gamle fodboldbane af folkedansere. Tirsdag kl. 17.30.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     Førstepræmien. Et fint Radioapparat. Andenpræmien. Et smukt Egetræs-Skrivebord. I alt 65 præmier. Lodsedlerne kostede á 1,- kr.
 Kæmpe tombola.
      •     Hovedgevinsten var en cykel. Lodderne kostede kun 50 øre.

Entrebilletter:
      •     Voksne 1,- kr. Børn og menige soldater 25 øre.

Festens overskud gik til:
 Idrætshøjskolen, Vuggestuen, Børnehjemmet Lyshøj, F.D.S.'s Sommerhus, D.U.I., Sønderborg  Spejderhytte og Sct. Georgsgildes Feriekoloni.
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1947 49. Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 13.,14. og 17. juli. Festpladsen lukkede alle dage kl. 01.00.
 Ved ringriderfrokosten blev det af en rytter foreslået:
      •     At ”Ringrider Komiteen” bliver erstattet af en "Amtsringriderforening".
 16. november var det i Jydske Tidende et længere læserbrev. ”Skal Ringriderkomiteen opløses”.
 Der stod bl.a.:
      •     ”Krav om at Ringriderkomiteen bliver opløst. Det viser sig nemlig, at der i Rytternes  Kreds er stærk Stemning for, at man i Stedet for en
            Ringriderkomite, der er selvbestaltet, faar en Amtsringriderforening, hvis Bestyrelse skal staa i Sidsen for de aarlige Festers Afholdelse.”
 22. november svarede Ringriderkomiteens formand Viggo Jørgensen i Jydske Tidende under ”Byens hverdag” bl.a.:
      •     ”Hvordan i Alverden skulle det lykkes for denne Forenings Bestyrelse at gennemføre Festen i Sønderborg? Det vilde være komplet umuligt”.
 Ringriderhallen var ved at blive fyldt med tørv, hallen må i år ikke anvendes. 1947 - 1949. Blev benyttet igen i 1950.
 Ringriderkomiteen havde lejet Ridehuset, der blev omdannet til en moderne Restauration under navnet "Valencia", skulle erstatte Ringriderhallen.
 Restauratør Hans Hansen "Bjerggaarden" stod for ledelsen af "Valencia". Der blev serveret varme retter og smørrebrød.
 Ringriderfrokosten blev afholdt i "Valencia".
 Der var blevet komponeret en speciel dans "Ved Sønderborg Strand". Blev spillet i Arena og Valencia.
 Der deltog 9 damer tirsdag den 15. 7.

Det vakte opsigt, da Richard Kock for en gang skyld blev slået i omkamp af Christian Iversen, Dybbølsned.
 Manden der skød kanonslag af under frokosten, blev såret.
 Rundflyvning til ringridning med en ny indkøbt KZ III flyver, som er en dansk flyver. Fabrik Kramer & Zeuthen, København. Lysegul flyver OY-DMO.

Rundflyvning blev aflyst, da Statens Luftfarttilsyn ikke kunne godkende landingsbanen.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert. Søndag og tirsdag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Gøgl: Luftgynger – Karruseller – Lykkehjul – Spilleautomater – Tombolaer – Radiobiler – Cirkus – "Thomas Speed" – "Den sorte Diamant".
      •     Danmarks vovehals ”Thomas Speed” optrådte på motorcykel med den mest halsbrækkende og  vilde kørsel op og ned ad teltets trævægge.
      •     Springbanen: Stor Rideopvisning af Sønderborg Rideklubs eliteryttere. Søndag kl. 19.30.
      •     Børneforlystelser. På den gamle fodboldbane: Søndag kl. 16.00.
 Dansetelte:
 .    •     Arena. og Valencia. To Københavnere: Kunstnere - Operettesanger Geo Jaks og Hattekunster Mr. Hollywood optrådte.
 .    •     Arena. Kapelmester Hejøs, 10 mands danseorkester, spillede alle dagene.
 .    •     Arena. Kunstneroptræden. Søndag kl. 17.00.
 .    •     Arena. Frk. Gerda Thomsen, Ankersgade, Sønderborg blev kåret til Ringriderbabs. Søndag kl. 20.00.
 .    •     Arena. Tre danserinder fra Mollers Danseinstitut i København, gjorde megen lykke. Søndag kl. 21.00
 .    •     Arena. Skønheskurrence: Hvem bliver kåret til Ringriderfestens Skønhedsdronning? Mandag kl. 20.00.
 .    •     Arena. Sommerfest. Optræden af Mollers Danseinstitut i København og Ringriderbabsen. Mandag kl. 19.00.
 .    •     Valencia. Kapelmester Hugo Hansens orkester, spillede alle dagene.
 .    •     Valencia. Stor amatøraften. Søndag kl. 21.30.
 .    •     Valencia. Stor Sønderborgaften. Optræden af Mollers Danseinstitut i København – Den "Lyseblonde" – Ringriderbabsen, m.m.
 .    •     Valencia. Den store Balaften. Kunstnerik optræden. Tirsdag kl. 19.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Stort Motor – Rodeoløb, samt Rævehalejagt, 20 dristige motorcyklister deltog. Mandag kl. 20.00. Ca. 3.000 tilskuer
      •     Stor militæropvisning af Sergentskolen. Boksning – Bajonetfægtning – Gymnastik. Tirsdag kl. 19.30.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1. præmie. Et komplet egetræssoveværelse. 2. præmie. En Cykel. 3. præmie. En Læderkuffert. 58 gevinster til ca. 4.000,- kr. Pris 1,- kr.
            Vinderen af Sovekammermøblemet var: Jørgen Andersen. Lille Rådhusgade, Sønderborg.
 Kæmpe tombola.
            Vinderen af en flot orginal engelsk Cykel, af Mrk. "Humber": Overbetjent Jørgen Nielsen, Faarhuslejren.
 Entrebilletter:
      •     Voksne 1,- kr. Børn og menige soldater 25 øre.
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1948 50. Amts Ringriderfest. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 11.,12. og 13. juli.
 Den 50. Amts Ringriderfest:
      •     Udgivelse at et Ringriderfestskrift. Papirrationering og tiden har medført, at det ikke er muligt, som  ved jubilæet for 25. Ringriderfest i 1912 at
            udsende et større og mere indgående Jubilæumsskrift.
      •     Der blev indstiftet en Rytterfane, et Dannebrog med inskription.
      •     Der blev uddelt en Jubilæumsmedalje.
      •     Sønderborg kommune byggede en ny portal ved indgangen fra Ringridervej.
      •     Sønderborgmarch var komponeret til dagen. 50 års Jubilæet. Komponist Jacob Jørgensen. Tekst forfattere, Adamsen og Carlsen.
      •     En kreds af byens honoratiores giver en dirigent klokke, som Ringrederfestens formand og  toastmester svinger ved Ringriderfrokosten, for at
            få ro til talerne.
      •     Under Herrefrokosten overrakte Grosserer Chr. Christensen, Formand Viggo Jørgensen en guldmedalje, som bevis på den indsat han i
            årenes løb har ydet i Ringridningens tjeneste.
 Ringriderkomitéen består af ca. 40 medlemmer.
 Kl. 22.30 var man færdig med at ride og processionen red derefter gennem byen til slotspladsen.
 Der rides søndag: 1 x 8 og 2 x 6 i alt 20 omgange. Tirsdag: 1 x 10 og 1 x 8 i alt 18 omgange.
 Overbetjent Chr. Christensen, Aarhus skulle holde tale under Ringriderfrokosten. Han sank pludselig om og kort efter afgik han ved døden.
 Det var førstegang i Ringriderfestens historie, at der blev afholdt Børneringridning på cykler.
 Der var i år solgt dobbelt så mange Granguirlander til husene langs rytteroptoget som før.
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 Statsradiofonien optog et par lydplader fra festen. De blev benyttet i en sener udsendelse.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert. Søndag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Guttemusikkorpset fra Hönefoss, Norge, 50 drenge i gallauniformer fra 8 år til 15 år, gav koncert på festpladsen Søndag kl. 15.00.
      •     Plæneforestilling. ”Les deux Rhodin” vil arbejde oppe i en 20 meter høj mast. Alle tre dag.
      •     Dykker A. P. Lund, Aalborg, demonstrere en dykkes arbejde. Danmarks største ambulante akvarium. 10.000 liter vand.
      •     "Paradox". Den levende kvinde uden hoved. Forestilling hver halve time.
      •     Første gang i provinsen, at kunne man se "Atom-Biler". Var udstillet på festpladsen.
      •     Børneforlystelser. På den gamle fodboldbane: Søndag og tirsdag kl. 16.00.
      •     Cykelringridning startede fra Kirketorvet, mandag kl. 15.00 .Rytterne startede med musik i spidsen og de marcherede i samlet optog 
            gennem byen til Ringriderpladsen  Der var 3 aldersklasser for piger og drenge: 8 – 9 årige. og 10 – 11 årige og 12 – 13 årige.
            Gavekort til de 3 bedste i hver aldersklasse 25,- kr., 15,- kr. og 10 kr. Præmie til den smukkeste pyntede cykel,  25,- kr. Rytterkort 1,- kr.
            Cykelringridningen foregik ved de rigtige hestegalger. 150 børn deltog.
 Dansetelte:
 .    •     Arena. Kapelmester Hejøs-Super-Show-Swing-Orkester, spillede alle dagene.
 .    •     Arena. Man Jitterbuggede og med små afbrydelser af "Tango Bacarole" og "Gyldenlakken" indtil kl. 24.00.
 .    •     Arena. Ringriderfestens Skønhedsdronning kåret. Frk. Rigmor Lorentzen, Højvang, Sønderborg. Nr. 2. Frk. Yrsa Jensen, Sønderborg og
                        nr. 3. Frk. Anni Hansen, Sønderborg. Søndag kl. 21.15.
 .    •     Arena. "Amatører aften". Mandag kl. 21.45
 .    •     Arena. Jubilæumsfest. Tirsdag kl. 19.30.
 .    •     Valencia. Hugo Hansen orkester spillede alle dagene. Vært Hans Hansen "Hotel Strand"
 .    •     Valencia. Skuespiller og sanger, Holger Fællessanger Hansen og den fænomenale akrobatisk danserinde, Miss Esmanoff, optrådte alle
                            dagene.
 .    •     Valencia. "Sommerfeste". Søndag kl. 19.30.
 .    •     Valencia. "Stor Sønderborgaften". Mandag kl. 19.30.
 .    •     Valencia. "Jubilæumsfest". Tirsdag kl. 19.30.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Politihundeopvisning. Sønderborg Politihundeforening havde lavet et stort program på stadion. Søndag kl. 16.30.
      •     Fodboldkamp: Tirsdag kl. 19.30. Blev aflyst.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     Køre- og Ridehest. Lodseddel 1,- kr.
            Vinderen af ringriderhesten blev: Maskinarbejder Anton Weiss, Pilevænget, Sønderborg.
 Kæmpe tombola:
      •     Tombolaen meldte alt udsolgt efter fyrværkeriet. Tre cykler, blev vundet af: Hans Madsen, Dybbølgade – Carl Christen, Broager –
             P. Mathiesen, Dybbølgade.
 Entrebilletter:
      •     Voksne 1,- kr. Børn og menige soldater 50 øre.
 Festen sluttede med Brandværnets fakkeltog gennem byen. Sluttede på den gamle fodboldbane, hvor borgmester Anders Andersen holdt båltalen.
 Tirsdag kl. 23.00
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1949Ringriderfesten. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 10.,11. og 12. juli. Festpladsen lukkede Søndag og Tirsdag kl. 01.00. Mandag kl. 02.00.
 Sønderborg bys flagallé var rejst. Ringriderkomitéen havde sørget for at der var granguirlander imellem flagmasterne, ligesom byens borgere havde vist stor interesse ved bestilling af granguirlander til udsmykning af deres ejendomme.
 Byrådet bevillige på sit møde tirsdag, den 5. juli. 1949: Garanti for et beløb indtil 5.000,- kr. i anledning af ringriderfesten, samt 500,- kr. som tilskud til
 udgifterne vedr. byens udsmykning.
 Pengeknapheden var mærkbar på flere områder.
 Publikum brugte hovedsageligt deres penge i danseteltene.
 Arena og Valencia forsøgte at overgå hinanden i optræden, underholdning og konkurrencer.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert. Musikdirektør H. Koefoeds Orkester. 22 musici. Søndag og tirsdag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     En verdensattraktion. Kongo Samara Negertruppen og det ægyptiske muskelfænomen Price Anwar i Alhambra varietéen.
      •     Børneforlystelser. På den gamle fodboldbane: Søndag og tirsdag kl. 16.00.
      •     Cykelringridning. Børnene mødte på Reimersskolen, mandag kl. 15.00 .Startede med musik i spidsen og de marcherede i samlet optog
            gennem byen til Ringriderpladsen kl. 15.30.  Aldersgrupper. Drenge: 8 – 9 årige. og 10 – 11 årige og 12 – 13 årige. Piger: 8 – 9 – 10 årig
            og 11 – 12 – 13 årige. og 12 – 13 årige. Piger: 8 – 9 – 10 årig og 11 – 12 – 13 årige. De 3 bedste i hver aldersklasse blev
            laurbærbekranset. Rytterkort 1,- kr. 100 børn deltog. Gavekort til de 3 bedste i hver aldersklasse 25,- kr., 15,- kr. og 10 kr. Præmier til de
            smukkest pyntede cykler. Cykelringridningen foregik ved de rigtige hestegalger. Deltagelsen er åben for børn fra hele Sønderborg amt.
 Dansetelte:
 .    •     Arena. Kapelmester Hejøs 10 mands orkester spillede alle dagene.
 .    •     Arena. "Zigeunerdans". Prima ballerina Cocan Serban. Søndag kl. 17.00.
 .    •     Arena. "Cabaretkunst". Søndag kl. 17.30.
 .    •     Arena. "Hvem synger bedst"? Fornøjelig konkurrence. Konferencier: "10-er-sen". Københavnsk skuespiller Søndag kl. 20.00.
 .    •     Arena. "Den røde-hvide vals" Dagmar Seldorff Balletten. Søndag kl. 22.00 og tirsdag kl. 22.30.
 .    •     Arena. "Champagnegaloppen"" Dagmar Seldorff Balletten. Mandag kl. 22.30 og tirsdag kl. 24.00.
 .    •     Arena. "Den grinagtige nattergale duet". Humorisk akt. Søndag kl. 22.00 og mandag kl. 22.00.
 .    •     Arena. "Det syngende savblad". Humorisk akt. Søndag kl. 22.30.
 .    •     Arena. "Zigeunerdans". Prima ballerina Coca Serban. Søndag kl. 23.30 og Tirsdag kl. 21.00.
 .    •     Arena. "Stor Sønderborg aften". Mandag kl. 20.00.
 .    •     Arena. "Indisk dans". Solodanserinde. Tory Boye. Mandag kl. 21.00.
 .    •     Arena. "10 minutters humor". Mandag kl. 23.00.
 .    •     Arena. "Levemanden Vaagner" Humoristisk akt. Mandag kl. 01.00.
 .    •     Arena. "Sommerbal i Arene". Konferencier: "10-er-sen". Tirsdag kl. 20.00.
 .    •     Arena. "Lille Peter", humoristisk akt. Tirsdag kl. 22.00.
 .    •     Valencia. Hugo Hansens 10 mands danseorkestret spillede alle dagene.
 .    •     Valencia. "Cabaretkunst". Søndag kl. 16.00 og Tirsdag kl. 21.30.
 .    •     Valencia. "Indisk dans". Solodanserinde. Tory Boye. Søndag kl. 17.00 og tirsdag kl. 23.00.
 .    •     Valencia. "Rumba". Solodanserinde. Tory Boye. Mandag kl. 23.00
 .    •     Valencia. "Den røde-hvide vals" Dagmar Seldorff Balletten. Søndag kl. 21.00 og tirsdag kl. 22.00.
 .    •     Valencia. "Champagnegaloppen"" Dagmar Seldorff Balletten. Mandag kl. 22.00.
 .    •     Valencia. "Humoristen, 10-er-sen". Søndag kl. 21.30.
 .    •     Valencia. "Zigeunerdans". Prima ballerina Coca Serban. Søndag kl. 22.30 og mandag kl. 21.00.
 .    •     Valencia. "Puk". Solodanserinde Tove Køje Nielsen. Søndag kl. 23.30 og tirsdag kl. 21.00.
 .    •     Valencia. "Levemanden Vaagner". Humoristisk akt. Søndag kl. 24.00 og  mandag kl. 00.30.
 .    •     Valencia. "Munter aften i Valencia" Mandag kl. 20.00.
 .    •     Valencia. "Lille Peter", humoristisk akt. Mandag kl. 22.30.
 .    •     Valencia. "Tirsdagstosserier". Stor broget aften. Tirsdag kl. 20.00.
 .    •     Valencia. "Cabaretkunst". Tirsdag kl. 21.30.
 .    •     Valencia. "Humørparade". Tirsdag kl. 23.30.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Niels Bukh med 150 raske elitepiger og 15 karle-elitehold. Søndag kl. 14.00.
      •     Politihundeopvisning. Søndag kl. 17.00.
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spiller mod venskabsbyen Porsgrunn. Mandag kl. 19.00. Sønderborg vandt 3 – 1.
      •     ”De flyvende hollændere”. 10 hollandske motorkosakker. Ca. 2.000 besøgende. Tirsdag kl. 19.30.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.15.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1. præmie. En Køre- og Ridehest. 54 gevinster. Pris 1,- kr.
            Vinderen af ringriderhesten blev: Fisker L. Kock, Høruphav.
 Kæmpe tombola.
 Entrebilletter:
      •     Voksne 1,- kr. Børn og menige soldater 50 øre.
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Ringridningens historie
 
   

 Ringriderfestens start og udvikling  

   

 

1950 Ringriderfesten. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 9.,10. og 11. juli. Festpladsen lukkede alle dage kl. 01.00.
 Der blev sat en flagalle op og der blev spændt granguirlander langs gaderne.
 Formand Viggo Jørgensen trak sig tilbage efter 30 års forløb. Tirsdag aften på slotspladsen talte Viggo Jørgensen til rytterne og takkede for deres
 troskab.
 Første gang var der en stor, flot Landauer med i optoget. I den sad to som tidligere har deltaget aktivt i ringridningen. Som på grund af alder, ikke kan
 være med mere. Skræddermester A. Møller og Trælasthandler C. Bartram.
 Genindvielse af Ringriderhallen. Ringriderfrokosten blev nu igen afhold i Ringriderhallen. Kommunen havde ofret 25.000,- kr. på istandsættelsen.
 Ringriderhallen er nu holdt i lyse, smukke farver.
 Rådhustorvet:
      •     Koncert. Musikdirektør H. Koefoeds Orkester. 22 musici. Søndag kl. 11.00. og tirsdag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Menneskecentrifugen "Rotor" – Spøgelsestoget – Sangerindepavillonen, Miss Florens berømt danserinde fra Dyrehavsbakken –
            Cirkus Olympia – Karruseller – Radiobiler – Skydetelte – Tombolaer.
      •     Arena. Ringriderfestens Ringriderdronning 1950 blev kåret. Det blev: Frk. Sonja Rasmussen, Sønderborg. Gevinster: Et sæt sikkeundertøj.
             Frk. Meta Petersen en plastiktaske og Frk. Gerda Hansen et pr nylonstrømper. Søndag kl. 20.30.
      •     Børneforlystelser. Søndag kl. 16.00 og tirsdag kl. 16.00.
      •     Cykelringridning for ukonfirmeret piger og drenge, som inddeles i aldersklasser. Der er i år ikke udsat præmier til de smukkest pyntede cykler.
            Deltagelsen er gratis. Mandag kl. 16.00.
 Dansetelte:
 .    •     Arena. Hejøs 10 mands orkester spillede alle dagene. Ballondans, søndag aften. Amatøraften og ballondans, mandag aften. Omfattende
            underholdning, tirsdag aften.
      •     Ringriderhallen. Hugo Hansens store danseorkester spillede alle dagene. Konkurrence "Kan De synge", søndag aften. Konkurrence "Hvem er
            det smukkeste par i  ringriderhallen", mandag aften. "Sønderborg-aften" hvor land og by mødes, tirsdag aften. Der var udsat smukke præmier.
            Fortovsrestaurant. Foran Ringriderhallen var der indrettet en smuk fortovsrestaurant og der var plænekoncert. Musikdirektør H. Koefoeds
            Orkester, spillede alle dagene.
 Serveringen på ringriderpladsen varetages af:
      •     Hotel Strand – Kathrinelund – Koldinghus – Sølyst – Dampskibspavillonen.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Stort Motorshow. Sønderborg og Aabenraa Motorsportsklub. Søndag kl. 17.00. Bl.a. fodboldkamp pr. motorcykel.
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spiller mod Vejle Boldklub. Søndag kl. 19.30.
      •     Demonstration af Sønderborg frivillige brandværn, vandshow. Mandag kl. 20.00.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.15.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1. præmie. En Ride- og kørehest. 2. præmie. Motorcykel. 3. præmie. Ottomanseng med lama betræk. 54 gevinster. Pris 1,- kr.
             Vinderen af ringriderhesten blev: Entreprenør Gefke, Ringridervej, Sønderborg.
 Kæmpe tombola.
 Entrebilletter:
      •     Voksne 1,- kr. Børn 50 øre.
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1951 Ringriderfesten. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 8., 9. og 10. juli. Festpladsen lukkede alle dage kl. 01.00.
 Regimentsmusikken drog gennem gaderne og bl.a. spillede udenfor Æresformand Viggo Jørgensens bopæl, samt den nye formand, købmand

Johs Thyssen. Derefter gav orkestret en koncert på Rådhustorvet. Søndag kl. 11.00.
 Chr. Hansen "Sølyst" fejrede 25 års jubilæum på festpladsen.
 Sønderborg frivillige Brandværns orkester gik i spidsen for optoget gennem pladsen med Sønderborg frivillige brandværn, Mandag kl. 19.30.
 I et avisindlæg kræver nogle ryttere igen, at festens navn ændres til ”Sønderborg Amts Ringriderforening”, også at en annonceret afregningsfest
 med damer, gøres til en generalforsamling. Alt forbliver som før.
 På festpladsen:
      •     ”Et tossehus” – Gøglervognen – Dødsdrom, biler og motorcykler – For første gang i landet børnekarrusel ”Den lille flyver” – Karruseller –
             Radiobiler – Atomradiobiler – Cirkus ”Olympia” – Islandsk kæmpe ”Ursus” – Det elektriske teater.
      •     Restaurationstelte. "Ringriderhallen" og "Den lille hal", Direktør Leo Bornhøft, "Sønderborghus" – "Arena", Sigurd Petersen, "Teaterhotellet" –
             Egne telte. "Katrinelund", Andres Petersen – "Adalbert", Hans Hansen – "Dampskibspavillonen, Carlsen – "Koldinghus", Fru Andersen –
             "Sølyst",  Christian Hansen, Augustenborg.
      •     Børneforlystelser. Der var arrangeret specielle underholdning, ledet af glarmester Kjølseth, "Onkel Kjølseth". Søndag og tirsdag kl. 16.00.

     •     Cykelringridningen for piger og drenge, er gratis. Mandag kl. 16.00.
      •     På springbanen. Sydals Rideklub gav opvisning tirsdag aften, under Chr. Bladts ledelse. Tirsdag kl. 18.00
 Dansetelte:
 .    •     Arena. "Don Hugos" 10 mands orkester spillede. Hyggepianist spillede i pauserne. Amatørkonkurrencer og artistoptræden. Spiller alle dagene.
      •     Ringriderhallen. Varité. Kapelmester Hejøs 7 mands orkester spillede alle egene.
            Foran Ringriderhallen var der indrettet en smuk fortovsrestaurant, hvor der var promenadekoncert. Alle dagene.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Demonstration af Sønderborg frivillige brandværn, kæmpe vand show – vandfodboldkamp. Mandag kl. 19.30.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.15.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1. præmie. En Ringriderhest. 2. præmie. En Master-mixser. 47 gevinster. Lodseddel 1,- kr. Hestens indkøbspris andrager 2.200,- kr.
             Vinderen af ringriderhesten blev: Mekaniker Herluf Andersen, Kastanieallé, Sønderborg.
 Kæmpe tombola:
      •     1.000 gevinster og lodderne kostede 50 øre.
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1952 Ringriderfesten. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 13., 14. og 15. juli. Festpladsen lukkede alle dage kl. 01.00.
 Ringriderorkester under ledelse af musikdirigent Kofoed, indledte ringriderfesten søndag formiddag kl. 10.30 med at spille foran formandens bopæl
 i Perlegade, for derefter at give festkoncert på Rådhustorvet, indtil kl. 12.00.
 Nyt hejsesystem i galgerne. Blev forslået af Lauritz Jepsen, Lavensby.
 Når en mand har boet eller tjent i Sønderborg Amt og redet med, er han berettiget til at deltage.
 På ridekortene blev der trykt:
      •     ”Strengt personligt”.
 Pressefotograf Poul Jørgensen, København, foretog en række optagelse for ”Politikkens filmjournal” på pladsen og under Herrefrokosten.
 På festpladsen:
      •     Cirkus ”Olympia” – Dødsdrom – Spøgelsestog – Atombiler – Radiobiler – Lilleputtog – Bakkekongen, Frode Jensen i det ”Naturalie-kabinet” –
            10 små dværge fra ”Cirkus-selskab M. Siebold am Hulsberg i Bremen” – Regnemester Gerhard Rasmussen, Saxkøbing –  Kæmpedamen
            Babara og kæmpen Toni, verdens to tykkeste mennesker – Ægyptiske muskelfænomen, Anwar el Hakim.
      •     Musiktribunen. Tyrolerorkester, Bad Aussee Steiermark. 28 tyroler. Danmarkspræmiere. Spillede mandag kl. 20.00.
      •     Arena. Børneforlystelser. Søndag kl. 16.00 og tirsdag kl. 16.00.
      •     Cykelringridning er gratis og er for piger og drenge. Mandag kl. 16.00.
      •     Restaurationstelte. Andreas Petersen – Fru Andersen "Koldinghus" – Hans Hansen "Adalbert".
 Dansetelte:
 .    •     Arena. Kaptajn Hugos 10 mands sømandsorkester skaber "Solskin om bord". Plads til 4.000 mennesker. Amatørkonkurrencer. Alle 3 dage.
 .    •     Arena. "En halvtime i Tyrol" 28 personers folkedanserhold fra Bad Aussee i Tyrol dansede, legede, spillede og sang. Mandag 21.15.
      •     Ringriderhallen. Varité. Solistprogram bl.a. byder på operasangeren Edi Laider – Charih Indra med et fakir show – Roxa med  
             tankelæsning – Musikalske klovn Alex Schuilewski. Kapelmester Hejø med sit populære danseorkester sørgede for musikken. Alle tre dage.
             Vært Dir. Leo Bornhøft.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     På den gamle fodboldbane. Sønderjyllands landbrugsmaskinudstilling alle tre dage.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.15.

Ringriderfestens lodseddel:
      •     Ringriderhest. En flot blå- skimmel, værdi 2.000,- kr., 3 årig Hannoveraner – Derby knallert – Et gavekort på 500,- kr. – Pige/drengecykel –
            Oksehudskuffert – 10 øvrige gevinster. Lodseddel 1,- kr.
            Hesten blev vundet af: Søn af landmand Matthiesen, Arnkil.
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1953 Ringriderfesten. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 12., 13. og 14. juli. Festpladsen lukkede alle dage kl. 01.00.
 Der blev sat en flagalle op og der blev spændt granguirlander langs gaderne.
 Verdens bedste akrobat-ryttere "Don - Kosakkerene". Opvisning søndag og mandag.
 Bakkekongen Frode Jensen stillede det store gøglende apparat på benene. "Lilliputterne" 10 dværge mellem 21 - 53 år.
 På festpladsen:
      •     Provins revyen – Den flyvende tallerken – Spejlkabinettet – Lilleputanere – Gespenster-Banen – Arbejdende Kulgrubbe – dødsdrum – 
             Radiobiler og meget andet godt.
      •     Lilleput cirkus, 10 små charmerende dværge fra Østrig.
      •     "Den levende Kulgrube". Wilhelm Fiedel fra Waldenburg i Nedre Schlesien, viste en levende kulgrube i arbejde.
      •     Arena. Børneforlystelser. Søndag kl. 15.00 og tirsdag kl. 15.00.
      •     Cykelringridning er gratis og er for piger og drenge. Mandag kl. 16.00.
 Dansetelte:  
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 .    •     Arena. Kaprlmester Rass Hugos  Danseorkester, 10 mands orkester alle 3 dage.
      •     Ringriderhallen. Kapelmester Jerrichaus internationale danseorkester og international artistoptræden Sonja Jensen, og Danmarksmester
            i harmonika Lars Bjerre underholder alle 3 dage.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Don- kosakkerne lavede en blændende opvisning, de blev anført af Baron Nicolai Osteletzky. De 15 ryttere fra, Osteletzkys korps,
            nedstammer alle direkte fra Don- kosakkerne. Opvisning søndag kl. 17.00 og mandag kl. 19.30. Der var ca. 1.000 besøgende søndag.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.15.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     Ringriderhest, Oldenborg hest. Gevinster til en værdi af ca. 5.000,- kr. – Lodseddel 1,- kr.
 Kæmpe tombola:
      •     1 præmien en herrecykel blev vundet af 5 årig John Petersen. En axminster løber blev vundet af Fru Hald, Kastanieallé.
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1954 Ringriderfesten. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 11., 12. og 13. juli. Festpladsen lukkede alle dage kl. 01.00.
 Ryttere fra andre amter må nu deltage i ringridningen.
 Tilskud til hestetransport kan ydes efter ansøgning hos formanden. (Fra 1954 til 1977).
 Ridekort skal hentes eller bestilles inden ringridersøndag, ellers koster Ridekort 2,- kr. mere.
 15 års medalje blev indført med virkning fra 1950.
 Arena teltet blev udsmykket i "Under den spanske sol". Farvehandler Larsson stod for udsmykningen. "Strand" serverede små spanske anretninger".
 Ringriderpølsen havde 25 års jubilæum.
 Der blev sat en flagalle op og der blev spændt granguirlander langs gaderne.
 Englændere fra BBC optog festen på bånd til udsendelse næste januar – februar.
 Der var fremstillet 3 forskellige plakater, en på tysk og opsat i hele Slesvig Holsten. En anden blev sendt udenfor Sønderjyllands grænser.
 Bueskydningskonkurrencen startede fra Kirketorvet til Ringriderpladsen med Haugesund Gutteorkester i spidsen. Søndag kl. 16.00.
 Rundflyvning over byen og ringriderpladsen alle 3 dage.
 På festpladsen:
      •     Arena. Børneforlystelser med bl.a. marionet-teater. Søndag kl. 14.00 og tirsdag kl. 14.00.
      •     Cykelringridning er gratis og er for piger og drenge. Mandag kl. 16.00.
 Dansetelte:
 .    •     Arena. Kaprlmester Pansha Hugos Kæmpe Danseorkester, 10 mands spanske orkester, med refrænsangerinden "Senorita Lily"",
            underholdt alle 3 dage.
      •     Ringriderhallen. Varieté, 9 skønne "Kørlskys Follers Gilrs". Dans og Musik. Søndag og tirsdag kl. 16.00 og kl. 19.00. Mandag kl. 19.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Bueskydnings Konkurrence. Søndag kl. 17.00 og kl. 20.00 og mandag kl. 19.00. Gratis entré.
      •     Motor-Rodeo, 25 motorkørere fra Sønderborg og Aabenraa Motorcykle-Club, viste bl.a. motorcykelfodbold – Forhindringsløb.
            Mandag kl. 20.00. Entré. 1,- kr. Børn og menige 50 øre.
      •     Befalingsmænd og korporalselever fra kasserne havde en interessant fremvisning af fodfolket nyeste våben, kampvogn, m.m. på den gamle
            Fodboldbane. Tirsdag kl. 19.00 og kl. 21.00. Gratis entré.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.15.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     En stor elektrisk vaskemaskine – Knallert – Køleskab – Støvsuger – 9 dags udenlansrejse.
 Kæmpe tombola:
      •     Vaskemaskine – Knallert – Køleskab og med tusinder af gevinster.

 

       

  

 1954 1954 1954 1954 1954  
       

 

1955 Ringriderfesten. 3 dage. Søndag – Mandag – Tirsdag. 10., 11. og 12. juli. Festpladsen lukkede alle dage kl. 01.00.
 Byen var festsmykket med flag og guirlander.
 Herolderne manglede ved Ringrideroptoget søndag middag, Dragterne var ikke nået frem. Til gengæld fik man dem at se ved aftenens
 Ringrideroptog.
 35 zigeunere ankom til Sønderborg i flotte dollargrin. De er alle svenske statsborgere. Høvding Josef Taikons kone har et stort Z og lallet 4511
 tatoveret på sine arme. Hun var som 11 årig af tyskerne blevet ført til koncentrationslejen i Auschwitz. De opæder til Ringridning alle 3 dage.
 På festpladsen:
      •     Verdens stærkeste mand, den mørkhudede Abdullah, der vejer 200 pund – Mickey Mouse teater – Verdens tykkeste søskende –
            Motorcykeldødskørsel – Moulin Rouge – Rutchebane – Spøgelsestog – ”Den arbejdende landsby” – og meget andet.
      •     Ridehuset: Nordeuropas største Modeljernbane. Første gang i Danmark. 16 tog tog kører samtidig på den 350 meter lange jernbane.
      •     Ringriderhallen. Ringriderfrokosten Mandag kl. 12.00
      •     Arena. Børneforlystelser. Børnene morede sig med ”Onkel Arne”. Nogle meldte sig frivilligt og underholdt deres kammerater. Pludselig
            regnede det med flødekarameller i kilovis til børnene og yderligere en is og et stykke chokolade. Søndag kl. 14.00 og tirsdag kl. 14.00.
      •     Cykelringridning for børn i galgerne. Mandag kl. 16.00.
      •     Svensk børnekabaret. 26 bøn medvirkede i sang, dans og musik. Mandag kl. 20.00.
 Dansetelte:
 .    •     Arena. "Hugo Sherifs" 10 mands Hopalong Band underholdt – Præmier – Amatøroptræden – Nordens længste Bar.  Søndag kl. 16.00 og
            Vært "Strand"
 .          Arena. "Hugo Sherifs" 10 mands Hopalong Band underholdt. Søndag – Mandag – Tirsdag kl. 19.00.
 .    •     Tyroler-Hallen. 11 orginale "Innsbrucker Bergspatzen", uafbrudt optræden. Søndag – Tirsdag kl. 16.00. Vær "Sønderborghus".
 .          Tyroler-Hallen. 11 orginale "Innsbrucker Bergspatzen", uafbrudt optræden. Søndag – Mandag – Tirsdag kl. 20.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Stadion: 35 vaskeægte Zigeunere. Tribune-Show – Zigeunerorkester – sang – musik – dans. Alle 3 dage.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
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1956 Ringriderfesten. 4 dage. Lørdag – Søndag – Mandag – Tirsdag. 7., 8., 9. og 10. juli.
 Festpladsen lukkede om lørdag kl. 24.00. Søndag – Mandag – Tirsdag kl. 01.00.
 Starten på Orkestre der er med i Rytteroptoget. Roskilde Garden. 65 farvestrålende gardister – 25 mands orkester.
 Grammofonplade udkom med Ringridermarch og Sønderborgmarch.
 Komponisten Jacob Jørgensen har tilsendt ringriderkomiteen en ny fejende march, ”Sønderborg Rytteri”, som blev spillet første gang under
 Herrefrokosten.
 Det franske fjernsyn lod optage billeder på festpladsen bl.a. festfyrværkeriet, mandag.
 Norddeutscher Rundfunk lod optage lydbilleder på festpladsen, tirsdag.
 På festpladsen:
      •     Arena. Børneforlystelser. Søndag kl. 14.30 og tirsdag kl. 14.30.
      •     Cykelringridning for børn i galgerne. Mandag kl. 16.00.
 Dansetelte:
 .    •     Arena. "Arena Band" 10 mand og "Sunshine Kvartetten" spillede. Alle fire dage kl. 19.00.
 .    •     Arena. "Arena Band" 10 mand og "Sunshine Kvartetten" spillede. Søndag kl. 19.00.
 .    •     Ringriderhallen. "Bror Kalles Radiotransmissionsorkester". Alle fire dage kl. 19.00.
 .    •     Ringriderhallen. "Bror Kalles Radiotransmissionsorkester" Familieprogram. Lørdag, søndag og tirsdag kl. 16.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spillede mod Aarhus, udvalgt byhold. Søndag kl.14.00.
      •     ”Luftens Konger”. Traber-Døds-Trup. 8 kvinder og mænd viser alle tiders leg med døden på trådliner, 30 meters højde over publikum.
             Lørdag kl.17.00 – 20.15 – 21.15 – 22.15.
      •     Vespa´s europæiske stævne. 300 deltagere. Søndag kl. 20.00 og mandag kl. 20.00.
      •     Tattoo: Roskilde Garden. 65 farvestrålende gardister – 25 mands orkester. Søndag kl. 16.30.
      •     Stadion: Roskilde Gardens musikkorps. Søndag kl. 19.00
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.15.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     En Vespa scooter. 100 gevinster.
 Entrebilletter. Nyhed partoutkort:
      •     Der kan købes partoutkort til festpladsen for alle fire dage, det koster 4,- kr. og er kun for voksne.
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1957 Kongefamilien – ”Dannebrog” lagde til ved valsemøllen tirsdag den, 16. juli. kl. 10.00. 
 Ringriderorkestret på 17 mand – koncertmester, Tscherning Hansen, spillede på kajen.
 Ringriderfesten. 4 dage. Lørdag – Søndag – Mandag – Tirsdag. 13., 14., 15. og 16. juli.
 Festpladsen lukkede om lørdag kl. 24.00. Søndag – Mandag – Tirsdag kl. 01.00.
 Norddeutscher Rundfunk. NWR Flensborg lod optage lydbilleder på festpladsen. Mandag.
 Der var udlejet over 100 stadepladser.
 Vejen Garden gennem byen. Fra Kirketorvet til ringriderpladsen. Lørdag kl. 16.00.
 Det vakte opsigt, da den 5-åreige Lorenz Andersen og den 7-årig Erling Fischer deltog i rideopvisningen på ponyerne "Lady" og "Kis" søndag.
 Dansk fjernsyn lod optage billeder på festpladsen. Tirsdag.
 Sammenstød mellem lastbil og Premier-Is bil. 16 heste var på vej hjem fra ringridning. Kl. 22.00 skete ulykken på Jernbanegade - Kirkebakken.
 Falck måtte bringe de chokerede heste hjem til de forskellige gårde på Als. Isbilen og lastvognen blev transporteret på værksted.
 På festpladsen:
 .    •     3 store restauranter. Kathrinelund – Koldinghus– Alsundkroen.
      •     Der var meget gøgl på ringriderpladsen. Spøgelsesrutchebane – Karruseller – Radiobiler – To menagerier – Lykkehjul – Boder – m. m..
      •     Ridehallen. Internationalt brydestævne. Alsia kæmper mod, Hohe Lindburg, Tyskland. Tirsdag kl. 19.00. Alsia opnåede 4 – 4.
      •     Arena. Børneforlystelser. Søndag kl. 14.00 og tirsdag kl. 15.00.
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      •     Cykelringridning for børn i galgerne. Mandag kl. 16.00.
 Dansetelte:
      •     Ridehallen. Jazzkongen. "Ib Glindemann og hans orkester" 14 mand, spillede med Lisbeth Frandsen. Søndag kl. 17.00 og kl. 20.00.
      •     Ridehallen. Sydjydsk Jazz-forum og Ron McKat. Der var mange orkester der deltog. Mandag 20.00.
 .    •     Arena. "Arena Band" 10 mand spillede. Alle fire dage kl. 19.00. Inspektør Poul G. Larsson.
 .    •     Arena. "Arena Band" 10 mand spillede. Søndag kl. 16.00

.    •     Ringriderhallen. "The Military Dance Orchestra" 13 mand spillede. Alle fire dage kl. 19.00. Vært Direktør Leo Bornhøft
 .    •     Ringriderhallen. "The Military Dance Orchestra" 13 mand spillede. Lørdag og søndag og Tirsdag kl. 16.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spillede mod OB´s divisionshold. Lørdag kl.18.00.
      •     Tattoo: Vejen Garden – Stor rideopvisning. Lørdag kl. 20.00 og Søndag kl. 16.00.
      •     Sønderborg Boldklub spillede mod Trelleborg, Sverige. Tirsdag kl. 18.30. 8 – 0.
      •     På den gamle fodboldbane: Stor militæropvisning af Mathskolen. Eksercits, signaltjeneste, motorcykelopvisning. m.m.. Tirsdag kl. 20.00.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.15.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     En Vespa scooter. For at sætte fart i lodseddelsalget, startede ringriderkomiteens formand Lorenz  Andersen og Math. Matzen ud på en tur,
            ud på Als. Turen foregik pr. hest og vogn. To  shetlandsponyer var forspændt en lille jagtvogn – Landdauer.
 Entrebilletter:
      •     Partoutkort for alle fire dage. 4,- kr. for voksne. 2,- kr. for menige soldater og børn.
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1958 60 års jubilæum. Ringriderfesten. 4 dage. Lørdag – Søndag – Mandag – Tirsdag. 12., 13., 14. og 15. juli.
 Arena ”tremastet” teltet blæste om af en voldsom storm mandag morgen kl. 4.00.
 Ved 16-tiden var det lykkedes, at få det genrejst som ”tomastet” telt.
 Kongeridt:
      •     Der deltog 30 ryttere om søndagen og 21 ryttere om tirsdagen til Kongeridtet.
 Der deltog 333 ryttere om søndagen, deraf var 98 ryttere uden for amtet.
 Der rides i 2 hold.
 Forsikring af en rytter, koster 1,- kr. pr. rytter.
 Alle damer får præmier.
 Tillidsmand blev:
      •     Gårdejer Peter Petersen, Tumbøl og handelsmand Jacob Jensen, Vester Sottrup.
 Indkøbt 50 stk. Pifchoss lanser.
 Dramatisk start på det Amerikanske motor – rodeo. Den amerikanske leder styrtede og blev slynget en halv snes meter henad banen. Lørdag.
 Tysk og dansk fjernsyn sendte en række glimt fra festen. Endvidere var der fotografer fra en lang række danske og tyske dagblade tilstede.
 På festpladsen:
 .    •     6 store restauranter. Hotel Strand – Alsundkroen – Hotel Baltic – Kathrinelund – Koldinghus.
      •     Forlystelser. Svingkarruseller – Radiobiler – Spøgelsestog – Lykkehjul – Luftgynger – Spilleautomater – Børneforlystelser osv.
      •     Arena. Børneforlystelser. Søndag og tirsdag kl. 14.00.
      •     Cykelringridning for børn i galgerne. Mandag kl. 16.00.
 Dansetelte:
 .    •     Arena. "The Military Dance Orchestra" 12 mand spillede. Alle fire dage kl. 20.00 - 01.00.
 .    •     Arena. "The Military Dance Orchestra" 12 mand spillede. Søndag kl. 16.00 - 18.00.
 .    •     Arena. Præmiedans. Søndag kl. 19.00.
 .    •     Ringriderhallen. "Karl Bruhns" orkester underholdt. Alle fire dage kl. 20.00 - 01.00
 .    •     Ringriderhallen. "Karl Bruhns" orkester underholdt. Søndag kl. 16.00 - 18.00.
 .    •     Ringriderhallen. Optræden. Liselotte Malkowsky sang.  Mandag kl. 20.30 og 23.15.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spillede mod OB´s divisionshold. Lørdag kl.17.00. SB tabte 3 – 4.
      •     Amerikansk motor – rodeo ”The Stars Racers”. Lørdag kl. 20.00 og søndag k. 17.00 og kl. 20.30.
      •     Tattoo: Odense Pigegarde. Søndag kl. 16.00.
      •     Stor militæropvisning af korporals- og mathelever. Mandag kl. 20.00
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     En Lambretta scooter – Atlas køleskab – Ege Axminstertæppe – Rejseradio – Læderkuffert – Philip shaver m.m.. Lodsedlen kostede 1,- kr..
            Sidste år var alle lodsedder udsolgt inden festen begyndte.
 De bedst pyntede udstillingsvinduer - vindueskonkurrencen:
      •     1. 1 Sølvbæger og 200,- kr. Helmer og Jørgensen.
      •     2. 1 Sølvbæger og 100,- kr. Fedders Radio & Fjernsyn.
      •     3. 1 Sølvbæger og   75,- kr. Guldsmed Grimstrup.
 Entrebilletter:
      •     Partoutkort. Der var mulighed for at købe partoutkort i forvejen hos Cigarhandler Martin og Turistbureauet.
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1959 Forslag om at navnet ændres:
      •     Fra Sønderborg Amts Ringriderfest til Sønderborg Ringriderfest.
 Der blev optaget en 35 minutters farvefilm. Blev vist i hele Norden, England og Frankrig.
 Fru Barbro Bomann, den svenske instruktrice af den film, der blev optaget om ringridningen, deltog i Herrefrokosten. Holdt en formfuldendt tale.
 Forrider skift. Forrider Chr. Struck, Dybbølmark trak sig tilbage. Udnævnt blev Peter Petersen, Tumbøl. Det var første gang man gik udenamts.
 Lørdag aften satte et voldsomt tordenvejr ind. Den megen regn gjorde, at man måtte aflyse den store CF-opvisning. Den blev flyttet om mandagen.
 Ganske usædvanligt at Sønderborg Pigegarde trækker op ved ringriderfesten. Der var ofte givet udtryk for, at man kun så Sønderborg Pigegarde den
 ene gang om året, ved børnehjælpsdagen. Sønderborg Pigegarde stillede som betingelse, at garden ikke skulle gå med i hesteoptoget. Dette
 synspunkt gik ringriderkomiteen ind for.
 Sønderborg Pigegarde marcherede gennem byen. Søndag kl. 19.30.
 På festpladsen:
      •     Cirkus Olympia fra Dyrehavsbakken. Bakkekongen Orla Lund  – Kunstcyklister – Cowboys – Danserinder – Bugtalere – Klovne – Havfrue.
      •     Pallis tivoli – Ny form for pariser-hjul, folk svævede rundt i luften en gigantisk og farvestrålende ring.
      •     Nato-jubilæums-udstilling. Der var ca. 30.000 besøgende i Nato-teltet.
      •     Arena. Børneforlystelser. Søndag og tirsdag kl. 14.00.
      •     Cykelringridning for børn i galgerne. Mandag kl. 16.00.
 Dansetelte:
 .    •     Arena. "The Military Dance Orchestra" 12 mand spillede. Alle fire dage kl. 20.00 - 01.00.
 .    •     Den lille hal. Jyllands Elga Olga underholdt. Alle fire dage kl. 20.00 - 01.00.
 .    •     Ringriderhallen. 7 mands Tyrolerorkester med refrænsangerinde Lillian Leigh. Alle fire dage kl. 20.00 - 01.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spillede mod Horsens divisionshold. Søndag. Sønderborg vandt 3 – 1.
      •     Opvisning af CF-korpset. Vandkamp mellem CF-korpset og Sønderborg frivillige brandværn. Lørdag kl. 20.00. Aflyst. Flyttet til mandag.
      •     Opvisning af CF-korpset. Vandkamp mellem CF-korpset og Sønderborg frivillige brandværn. Mandag kl. 20.00.
      •     Tattoo: Sønderborg Pigegarde. Tirsdag kl. 20.15.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Publikumsafstemning blandt frokostdeltagerne om ny ringridersang, vinderen blev:
      •     Faktor Nico Høegh, Sønderborg. ”Hør de gjaldende fanfarer”. Melodi: "Vi er børn af sol og sommer".
 Ringriderplakat:
      •     Blev ”spredt” over et stort område i by og amt, på jernbanestationer på Fyn og i Sønderjylland, samt i de nordtyske rejsebureauer.
 Entrebilletter:
      •     Partoutkort. Der var mulighed for at købe partoutkort i forvejen hos Cigarhandler Martin og Turistbureauet.
1959 – 1969   Har Sønderborg Pigegarde deltaget til Ringriderfesten.
1959 – 1976   Der rides i 1 hold.
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 Ringriderfestens start og udvikling  

   

 

1960 Der deltog: 9 Damer over 17 år, 15 Damer 15 -16 år,  3 Piger og 9 Drenge om søndagen. 258 Ryttere. 4 herolder. 3 vogne med musikere.
 Ringriderudstilling i Paris var meget vellykket. Sønderborg var på bedste måde repræsenteret i verdensbyen.
 Der blev optaget en farvefilm om Jylland af filmfotograf Wathew Nathan fra London. Først ringridning, dernæst det andet.
 Fotografer fra alle landets blade var på ringriderpladsen, også radioen har optaget stof til en senere sendelse.
 Det danske Spejderkorps, 30 mands orkester marcherede gennem byen til festpladsen. Mandag kl. 18.30..
 Sønderborg Pigegarde marcherede gennem byen. Søndag kl. 19.30.
 På festpladsen:
      •     6 restaurationer – Karruseller – Dødsdrom – Himmelhunden – Lykkehjul – Luftgynger – Spilleautomater – Børneforlystelser osv.
      •     Arena. Børneforlystelser. Søndag og tirsdag kl. 14.00.
      •     Cykelringridning for børn i galgerne. Mandag kl. 16.00.
      •     Det danske Spejderkorps, 30 mands orkester, gav Plænekoncert. Mandag kl. 20.00.

Dansetelte:
 .    •     Arena. "The Military Dance Orchestra" 13 mand spillede. Alle fire dage kl. 20.00.
 .    •     Arena. "The Military Dance Orchestra" 13 mand spillede. Søndag kl. 16.00.
 .    •     Den lille hal. Jyllands Elga Olga underholdt. Alle fire dage kl. 20.00.
 .    •     Ringriderhallen. "Bror Kalles Kapel" 6 mand spillede. Alle fire dage kl. 20.00.
 .    •     Ringriderhallen. "Bror Kalles Kapel" 6 mand spillede. Søndag kl. 16.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Opvisning af Sønderborg frivillige brandværn. Lørdag kl. 20.00.
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spillede mod Odense B. 1913. Søndag kl. 17.00.
      •     Brydekamp: Alsia – Herning A.K. 11 kampe  på træningsbanen.. Søndag kl. 20.00.
      •     Militæropvisning udført af forsyningstropperne i Padborg lejen. Mandag kl. 20.00.
      •     Tattoo: Sønderborg Pigegarde. Tirsdag kl. 20.00.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Tombola. Nyhed. Ringriderfestens tombola var nitterne nummeret og nittergevinster var:
      •     1 Præmie Vespa scooter – 15 cykler – 3 transistor radioer – tusinde balloner.
 Lotteri:
      •     1. Præmie Et komplet campingudstyr. 2. En Knallert. Endvider var der: Tæppe – Radio – Cykel m. v..
 Entrebilletter:
      •     Partoutkort. Der var mulighed for at købe partoutkort i forvejen hos Cigarhandler Martin og Turistbureauet.
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1961 Der deltog 15 Damer over 17 år, 11 Damer 15 -16 år,  2 Piger og 8 Drenge om søndagen.
 Tysk fjernsyn sendte en række glimt fra festen i det populære program ”Der Nordschau”.
 Sønderborg Pigegarde marcherede gennem byen. Søndag kl. 19.30.
 På festpladsen:
      •     6 restaurationer – Karruseller – Dødsdrom – Himmelhunden – Børneforlystelser osv.
      •     Forsvarsudstilling alle 4 dage.
      •     Arena. Børneforlystelser. Søndag og tirsdag kl. 14.00.
      •     Cykelringridning for børn i galgerne. Mandag kl. 15.00.
      •     Plænekoncert. FDF´s orkester, gav Plænekoncert. Tirsdag kl. 18.00.
 Dansetelte:
 .    •     Arena. "The Millitary Pop band" 12 mands orkester spillede døgnets melodier. Alle fire dage kl. 20.00.
 .    •     Arena. "The Millitary Pop band" 12 mands orkester spillede døgnets melodier. Søndag kl. 16.00.
 .    •     Ringriderhallen. "Humørorkester" 6 mands orkester. Alle fire dage kl. 20.00.
 .    •     Ringriderhallen. Stort Jazz-orkester spillede. Søndag kl. 16.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spillede mod 3. division Kolding. Lørdag kl. 19.00. Kolding vandt 3 – 2.
      •     Opvisning af Gardehusarerne fra Næstved, Jyske trainregimentets tamburkorps fra Padborg, samt en deling soldater. Søndag kl. 15.30 og
            20.00.
      •     Opvisning af Sønderborg frivillige brandværn og civilforsvaret. Brandværnet startede fra brandstationen og gik gennem byen med
            musikkorpset i spidsen. Mandag kl. 20.00.
      •     Tattoo: Sønderborg Pigegarde. Tirsdag kl. 20.15.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Tappenstreg:
      •     Tappenstreg på ringriderpladsen og gennem byen af gardehusarerne, Jyske Trainregiments Tamburkorps og en deling soldater sammen
            med de uniformerede korps. Lørdag kl. 21.00.
 Ringriderfestens Lotteri:
      •     Fint fjernsynsapparat, Aristona konsol – Rex knallert – Et villatelt, model Hornbæk – Hængesofa – Drenge- eller Pigecykel m.m..
            Lodsedlen kostede 1,- kr..
 Fotokonkurrence:
      •     I samarbejde med Sønderborg fotoklub, var der udskrevet en stor fotokonkurrence. 1. præmien 250,- kr. P. Johansen, Lupinvej 10
            2. og 4. præmien Bent Meier, Engtoften 8. 3. præmien Karsten Verdoner, Georg Hansens Vej 10. 5. præmien Villy Pein, Hasseltoften 26.
 Entrebilletter:
      •     Partoutkort for alle fire dage, 5,- kr. for voksne, 2,50 kr. for menige soldater og børn.
      •     Folke- og invalidepensionister gratis adgang ved fremvisning af deres bog.
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1962Sønderborg amts Ringriderfest indstifter Købmand Johs. Thyssens Mindepræmie – Sølvfad (vandre-præmie) som vindes af Søndagskongen.
 Der deltog 14 Damer over 17 år, 7 Damer 15 -16 år, 1 Pige og 8 Drenge om søndagen.
 Det var vedtaget, at alle unge indtil 17 år får præmie for at opmuntre dem.
 Ringrider dræbt. Den 49-årige forvalter Bernhard H. Hartmann, Ahlmannsvej, Sønderborg blev kort tid, før han skulle have deltaget i søndagens
 ringridning dræbt. Bernhard red ad Ulkebøl Landevej i græsrabatten. Af en ukendt årsag blev hesten pludselig sky, hvorfor hesten bevægede sig nogle skridt baglæns og ud på kørebanen. Her kom i det samme en lastbil med syv heste, der også skulle med til ringridning, kørende. Den sky hest
 ramte lastbilen og Bernhard blev kastet af og slynget så hårdt mod asfalten. Bernhard var dræbt på stedet.
 Rytteroptoget søndag aften. Musikken kørte tavs i vognene, og alvor og tavshed prægede de 225 ryttere i Rytteroptoget.
 Danmarks største krigsskib, skoleskibet ”Ægir” var i Sønderborg til ringridningen.
 Årets sensation i Danmark var Kanonkongen Leoni, som lod sig skyde ud at en kæmpekanon og 25 m. ud i et sikkerhedsnet. Det blev ingen succes
 Sønderborg Pigegarde marcherede gennem byen. Søndag kl. 19.30.
 På festpladsen:
      •     Årets sensation i Danmark var Kanonkongen Leoni, som lod sig skyde ud at en kæmpekanon og 25 m. ud i et sikkerhedsnet.
      •     Forlystelser: Aldrig har vi haft så mange forlystelser som i år. To dejlige ponyer – "Spøgelsestoget" – Helikopterkarrusel "Eksplorer" –
            "Sportskarrusel". Gøglerne udtalte at Sønderborg Ringridning rent gøglermæssigt set, er den bedste plads her i landet.
      •     Kanonkongen Leoni. Lørdag kl. 20.00.Søndag kl. 16.00 og kl. 20.00. Mandag kl. 20.00. Tirsdag kl. 20.00.
      •     Arena. Børneforlystelser. Søndag og tirsdag kl. 14.00.
      •     Cykelringridning for børn i galgerne. Mandag kl. 15.00.
 Dansetelte:
 .    •     Arena. "Melvis and his gentlemen" Pop- og rockkonge underholdt. Lørdag kl. 20.00 - 01.00.
 .    •     Arena. "Eddy´s show band" 8 mands orkester underholdt. Søndag kl. 16.00.
 .    •     Arena. "Eddy´s show band" underholdt. Søndag – Mandag – Tirsdag kl. 20.00 - 01.00.
 .    •     Ringriderhallen." Hartmanns Showorkester" underholdt. Alle fire dage kl. 20.00 - 01.00.
 .    •     Ringriderhallen." Hartmanns Showorkester" underholdt. Søndag kl. 16.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub spillede mod 3. division Kolding. Lørdag kl. 18.30.
      •     Kongens Fodregiments Tambourkorps fra Fredericia og skoleskibet ”Ægir” Arrangerede nogle festlige konkurrencer sammen med
            Sønderborg garnison. To jeeps blev skilt ad og samlet under stor jubel fra publikum. Søværnet gik af med sejren.
      •     Bokse- og brydekampe: nternationale bokse- og brydekampe. Søndag kl. 17.00. 500 tilskuer
      •     Boksestævne: Hamborg – Tønder – Sønderborg. Tre af stævnets fem kampe gik ikke tiden ud. To kampe gik tide ud.
      •     Vægtløftningsopvisning: Brødrene Uwe og Rudy Kliche, Flensborg, viste vægtløftning.
      •     Brydekampe: Alsia vandt med 7 sejre mod 1 sejer til Hinzefelder, Hamborg.
      •     Tattoo: Sønderborg Pigegarde. Tirsdag kl. 20.00.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Entrebilletter:
      •     Partoutkort til vokse og til børn.
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1963 Den nyvalgte Ringriderformand, skatteinspektør Chr. Jørgensen, får under Ringriderfrokosten overrakt en formandskæde af sølv, doneret af
 Sønderborg Jern, fremstillet af Guldsmed Matzen. Ned fra loftet kom et nyt hovedtøj til formands-hesten.
 Per Christensen skabte kontakten til de britiske militærorkestre, en god ringridertradition opstod.
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 Følgevirkningen blev, at andre udenlandske militærorkester også kom. Det første engelske militærorkester, med 45 mand var, "The Regimental of
 The Royal Fusiliers", der var stationeret i Tyskland.
 2 ryttere til en hest, kan tillades, i undtagelsestilfælde.
 Ryttere, der bor over 20 km fra Sønderborg ydes kørselstilskud på 5,- kr. pr. hest pr. dag.
 Forsikring for rytterne udvides, fra "stald til stad", i stedet for som tidligere "på pladsen".
 Udlån af jernpæle kan finde sted mod betaling af 1,- kr. pr. stk.
 Allan Hubbert, engelsk journalist, der repræsenterede en halv snes af de største engelske provinsblade, lavede en større reportage om ringridning.
 Flådebesøg fra fredag til mandag. Der kom 7 fartøjer. Inspektionsskibet ”Hvidbjørnen” – patruljebådene ”Daphne” og ”Dryaden” – marinekutterne
 ”Askø” og ”Hjortø” – og de to sejlførende skibe ”Svanen” og Thyra”.
 Nyt gevinsttelt.
 Sønderborg Pigegarde marcherede gennem byen. Tirsdag kl. 19.30.
 På festpladsen:
      •     Internationale brydekampe. S.D.Z. fra Utrecht, Holland mod Alsia. Søndag kl. 17.00. Alsia vandt 6 – 3 en kamp uafgjort.
             A/S Det nordiske Kamgarnsspinderi stiftede en ærespræmie til det vindende hold. Konsul van Toornburg overrakte præmien til Alsia.
 Dansetelte:
 .    •     Arena. Den danske pop- og rockkonge "Melvis and his gentleman" underholdt.  Alle fire dage kl. 20.00 - 01.00.
 .    •     Ringriderhallen. "Non Stop" underholdt.  Alle fire dage kl. 20.00 - 01.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Cykelringridning på den gamle fodboldbane. Pyntede cykler med i rytteroptoget begge dage. Præmier til de tre fineste cykler. Søndag og
             tirsdag kl. 14.00.
      •     Børneforlystelser på den gamle fodboldbane. Søndag og tirsdag kl. 14.00.
      •     Tattoo: Hjemmeværnsdistrikt Himmerlands trommekorps – Opvisning af militærpolitiet fra Vorup kaserne. Lørdag kl. 20.30 og Søndag
             kl. 16.00.
      •     Tattoo: The Royal Fusiliers – Hjemmeværnsdistrikt Himmerlands trommekorps – Opvisning af militærpolitiet fra Vorup kaserne. Søndag
             kl. 20.00
      •     Tattoo: The Royal Fusiliers – Opvisning af militærpolitiet fra Vorup kaserne. Mandag kl. 20.00.
      •     Tattoo: The Royal Fusiliers. Tirsdag kl. 16.00.
      •     Tattoo: Sønderborg Pigegarde. Tirsdag kl. 20.00.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Ringriderfestens tombola:
      •     Førstepræmien var en Pony. Vinderen fik gratis opstilling og forplejning af hesten i tre måneder i Sønderborg ridehus. Ydermere fik vinderen
            to ugentlige undervisningstimer.

 

       

  

 1963 1963 1963 1963 1963  
       

 

1964 Restaurering af Sønderborg Slot 1964 - 1973 gav særlige vanskeligheder, da store dele af slotspladsen var optaget som byggeplads.
 Flådebesøg fra fredag til mandag. Der kom 7 fartøjer. Depotskibet ”Ægir” – Minestrygeren "Aarøsund” og ”Egernsund” – Skolefartøjerne ”Lyø” og
 ”Baagø” – Øvelseskutterne ”Thyra” og "Svanen".
 Sidste år ringriderfrokosten blev afholdt i den gamle ringriderhal, der blev opført i 1909.
 Ringriderfesten skænkede Sønderborg By’s gyldne Borgmesterkæde med rigsvåben og byens våben i ægte guld, kædens led er i sølv. I kæden
 findes symboler for byens forskellige erhverv.
 Borgmesterkæden er tegnet af guldsmed Aage Chr. Henningsen, udført hos firma Peter Henningsen, Haderslev, og leveret af guldsmed Hans
 Bleshøy, Sønderborg.
 Et af de engelske orkester gav koncert til De gamles Hjem. Mandag kl. 16.00
 Et engelsk filmselskab lavede en film fra ringriderfesten. Var bestilt af det engelske flyveselskab BOAC.
 Sønderborg Pigegarde giver koncert på Bornholm og Sverige. Deltager ikke i Ringriderfesten i år.
 På festpladsen: 
      •     Arena. International brydekampe, Alsia mod Ludwigshafen. Brydekampene blev flyttet til Arena teltet på grund af regn. Søndag kl. 17.00. 6 – 3.
      •     Udstilling ”Dansk Forsvar”. Hæren – Søværnet – Flyvevåbnet.
      •     Automattelte – Skydetelte – Radiobiler – Karruseller.
 Dansetelte:
 .    •     Arena. "The Cliffters band" underholdt. Lørdag og søndag.  kl. 20.00 -01.00.
 .    •     Arena. "Weisse Maüser" Tyrolerstemning. Mandag og tirsdag.  kl. 20.00 -01.00.
 .    •     Ringriderhallen. "Los Bambinos" underholdt. Alle fire dage. kl. 20.00 -01.00.
 .    •     Ringriderhallen. Martiné og dans med "Los Bambinos". Søndag kl. 16.00
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Cykelringridning på den gamle fodboldbane. Søndag kl. 14.00 og tirsdag kl. 14.00.
      •     Børneforlystelser på den gamle fodboldbane. Søndag kl. 15.00.og tirsdag kl. 15.00.
      •     Arena. International brydekampe, Alsia mod Ludwigshafen. Brydekampene blev flyttet til Arena teltet på grund af regn. Lørdag kl. 17.00. 6 – 3.
      •    Tattoo: The Regimental Band and Drummers of The 11th Hussars Prince Alberts Own – The Worchestershire Regimental Band afvekslende
            med Sønderborg Rideklubs springkvadrille. Alle fire dage.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Vindueskonkurrence:
      •     1. Gardineksperten, St. Rådhusgade. 200,- kr.
      •     2. Lorenz Andersen, Jernbanegade. 100,- kr.
      •     3. Handelsgartner J. Jacobsen.
                22 forretninger deltog i Vindueskonkurrencen.
 Entrebilletter:
      •     Voksne: Partoutkort 6,- kr. Børn: Partoutkort 3,- kr. Voksne 2,- kr. om  lørdagen, de andre dage 2,50 kr. Børn 1,- kr.
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1965 Stadsarkitekten J. Juhler og ingeniør Sloth Møller, nedlagde kort tid før ringridningen i 1964, forbud at benytte ringriderhallen, da taget var konstateret
 tæret med stærk risiko for at styrte sammen. Ringriderfrokosten bliver nu afholdt i ringriderteltet ”Lansen”. 16. juni. 1965. Stadsarkitekten anbefalede
 byrådet at Ringriderhallen ikke må benyttes, det blev enstemmigt tiltrådt af byrådet. 16. juni. 1965.
 Ringriderfrokosten blev nu afholdt i ringriderteltet ”Arena”.
 Start fra Slotspladsen. Slotspladsen var inddraget til opbevaring af materialer til restaureringsarbejdet af slottet. Rytterne samledes ind mod stien
 langs med Strandvejen.
 3 musikvogne var med i rytteroptoget. Charabanc vognene var besat med 6 – 7 mand i hver musikvogn fra Sønderborg Orkesterforening.
 Der holdes også i år strengt på formerne, især uniformerne. den rette ridepåklædninger: Hvid hue – Mørk jakke – Hvide bukser – Sorte ridestøvler.
 Ternede jakker og cykelkasketter vil ikke blive tålt.
 Postmester O. K. Andersen oplyste, at man har taget tidligere års anvendt ringriderstempel i brug, fra 20. juni til den 13. juli.
 Under det store tattoo på station søndag aften, fik Sønderborg Pigegarde overrakt en ny tambourstav af næstformand Jørgen Sønnichsen.
 Sønderborg Pigegarde marcherede gennem byen. Søndag kl. 19.00.
 På festpladsen:
      •     Arena. Brydestævne: Alsia og Henselfeld fra Hamborg. Søndag kl. 13.00.
 Dansetelte:
      •     Arena. "Joe E. Carters Group" (de danske Rolling Stones). Piktråds-orkester. Spillede alle fire dage. Alsia vandt 6 - 3, og 2 uafgjort.
      •     Telt der afløste Ringriderhallen.  Martiné og dans med "Los Bambinos". Søndag kl. 16.00.Spillede alle fire dage.
      •     Frydendal Kro. Tyrolerorkester fra Zillertal, Hamborg, dans og underholdning. Spillede alle fire dage.
      •     Frydendal Kro.  Martiné og dans med Tyrolerorkester fra Zillertal, Hamborg. Søndag - Mandag - Tirsdag kl. 16.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: Alsiske ynglinge mod fynske ynglinge og et udvalgt sønderjysk hold. Lørdag kl. 14.45.
      •     Fodboldkamp: Udvalgt Sønderjysk hold spillede mod B. 1913´s 1. divisionshold. Lørdag kl. 16,45.
      •     Cykelringridning på den gamle fodboldbane. Søndag kl. 14.00.
      •     Børneforlystelser på den gamle fodboldbane, æggeløb, sækkeløb, tovtrækning og meget mere. Søndag kl. 15.00 og tirsdag kl. 14.00.
      •     Tattoo: The Royal Fusiliers – The United States Army Europe Band. Lørdag kl. 20.00, søndag kl. 16.00 og tirsdag kl. 19.30.
      •     Tattoo: The Royal Fusiliers – The United States Army Europe Band – Sønderborg Pigegarde. Søndag kl. 19.30.
      •     Tattoo: The Royal Fusiliers – The United States Army Europe Band – Nordals Rideklubs ridetattoo. Mandag kl. 19.30.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.00.
 Ringriderfestens lodseddel - Lotteriets førstegevinst:
      •     Man vendte tilbage til den gamle tradition, at en ridehest skulle være førstegevinst. Lodsedlen koste stadig kun 1,- kr.
 Gættekonkurrence til ringriderplakaten. Hvor mange hestehoveder er der på Ringriderplakaten ?:
      •     Hovedgevinst på 500,- kr., 3 gevinster på 100,- kr. og 10 gevinster af et partoutkort.
      •     1. præmie Kaj Nielsen, Nellemannsvej. 2. Else Nielsen, Vestergade, Broager. 3. Lone Pein, Hasseltoften. 4. Linda Møller, Højvang.
      •     Løsningen på gættekonkurrencen var, 34 hestehoveder på plakaten. Der kom over 12.000 løsninger.
 Entrebilletter:
      •     Voksne: Partoutkort 6,- kr. Børn: Partoutkort 3,- kr. Voksne 2,50 kr. om lørdagen, de andre dage 3,- kr. Børn og soldater 1,- kr.

 

       

  

 1965 1965 Ringriderplakat 1965. 1965 1965  
       
 1965   – 1966   Publikum kikkede en ekstra gang efter herolderne, da det var unge piger fra Sønderborg Rideklub – uden at blæse i hornene.  
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1966 Ringriderhallen nedrives. En ny hal skitseret til at koste 1,5 mill. kr.
 Vindueskonkurrence blandt byens forretningsdrivende. Ringriderfestens nye plakat og en kæphest skulle have plads i vinduet. Vinduerne skulle være
 dekoreret fra søndag den 3. juli. 1966. 1. præmien var på 200,- kr. 2. præmie på 100,- kr. 3. præmie på 100,- kr.
 Et særligt "Kæpheste -show", som kun gives udenbys og lokalt for udenbys gæste, har premiere i Kilden Ålborg.
 Siden har "Kæpheste -show" på munter vis inklusiv en kæpheste-ringridning og Herolder været præsenteret et hundrede gange. I adskillige danske
 provinsbyer og i København 3 gange, Oslo 2 gange, Hamburg 2 gange, Mölnn, Flensborg, for få VIPs og for 25.000 spejdere i lejer på Kær halvø.
 Verdensmestrene i tattoo, det hollandske korps "De trommelaren von Roosendaele" med 75 mand – var en kæmpesucces.
 Dansk og tysk TV fik optagelser fra Ringriderfesten.
 Danmarks Radio og Dansk Folkemindesamling optog en række optagelser fra Ringriderfesten til senere udsendelser om Ringridning før og nu.
 Sønderborg Pigegarde marcherede gennem byen. Mandag kl. 19.00.
 På festpladsen:
      •     Arena. Brydestævne: Unionskamp Jylland mod Sjælland. 3 Alsia brydere. Søndag kl. 14.00. Jylland vandt: 5 sejre, 1 tabt og 3 uafgjort.
 Dansetelte:
      •     Arena – Frydendal Kro – Hotel Baltic. Dans alle dage, kl. 20.00.
      •     Arena. "The Teenmarkers" fra Ringsted. Danmarksmester i pop-musik. Spillede alle fire dage.
      •     Frydendal Kro. Martiné og dans. Søndag kl. 16.00.
      •     Hotel Baltic. Martiné og dans. Søndag kl. 16.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub (forstærket) mod AGF. Lørdag kl. 17.00.
      •     Pyntede cykler med i rytteroptoget. Præmier til de flotteste cykler. Cykelringridning på den gamle fodboldbane. Søndag. 14.00.
      •     Børneforlystelser på den gamle fodboldbane. Søndag kl. 15.30 og tirsdag kl. 15.00.
      •     Tattoo: The Royal Fusiliers – De Trommelaere van Rosendaele. Lørdag kl. 20.00 og søndag kl. 16.00. og tirsdag kl. 19.30.
      •     Tattoo: The Royal Fusiliers – De Trommelaere van Rosendaele – Sønderborg Pigegarde Der var 135 musici. Søndag kl. 19.30.
      •     Tattoo: The Royal Fusiliers – De Trommelaere van Rosendaele – Sønderborg Rideklubbens tattoo. Mandag k. 20.00.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Kæphesteringridning:
      •     Der blev udleveret en kæphest og en ringriderkasket til alle børn. Der var fremstillet 400 kæpheste. I kampen om kæphestene lød der gråd og
            trøstende ord til de børn der måtte ”nøjes” med en ballon, næste år  fremstilles 1.000 kæpheste.
            Kæphesteoptoget startede fra Kirketorvet med FDF´s orkester i spidsen og Ringriderfestens fane, 2 fanebeskytter til hest. Lørdag kl. 16.00.
            Kæphesteringridning i galgerne. Alle børn fik pølser, sodavand og is.
      •     Konge: Steen Jørgensen, Kastanieallé. Præmie. En fodbold.
      •     Dronning: Bente Josefsen, Sønderborg. Præmie. Et fotografiapparat
      •     Fotokonkurrence. Grønnings Foto havde arrangeret en Fotokonkurrence. Billederne blev udstillet i forretningen. Der var udsat 10 præmier.
 Ringriderfestens tombola:
      •     Førstepræmien var en 14 dages rejse til Grønland med jet-fly. Andenpræmien en rejse til Mallorca.
 Entrebilletter:
      •     Partoutkort 7,- kr. Voksen 3,- kr., Børn og soldater 1,- kr.
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1967 Hidtil har man ”kun” haft 4 herolder. De sidste to år har herolderne vædret tavse.
 Blev i år udvidet til 6 herolder, i nye uniformer fra Hertug Hans tid og som igen kan bruge trompeterne med lyd.
 Start fra Slotspladsen. Slotspladsen var optaget af bunker af materialer til restaureringsarbejdet af slottet. 
 5 galger vil opstille i slotsgården, resten på slotspladsen.
 Ærespræmierunderne er omgangene 22, 23 og 24 om søndagen, omridning om tirsdagen.
 Konge Frederik IX, dronning Ingrid og prinsesse Benedikte overværede tattoo og militæropvisning om søndage på en til anledning rejst tribune.
 The Gordon Highlanders var iført kilt og der var kun en enkelt, der spillede sækkepibe i orkestret.
 Hær – Søværn – Luftvåben. Demonstrationerne blev delt i to afsnit. Den ene del blev vist ved stranden og den anden del på ringriderpladsen.
 Ved stranden. Jægerkorpset faldskærmsudspring, landing på vandet. Søværnet havde sendt  fartøjerne "Havmanden" – "Dryaden" – Nymfen".
 En redningshelikopter S-61 fra Eskadrille 722 fra Værløse, gennemførte en redningsdemonstration ud for strandpromenaden.
 Sønderborg Pigegarde marcherede gennem byen. Mandag kl. 19.00.
 På festpladsen:
      •     Arena. Go-go konkurrence. Indledende runder. Lørdag kl. 21.00, kl. 22.00 og kl. 23.00.
            Arena. Go-go konkurrence. Mandag kl. 21.00, kl. 22.00 og kl. 23.00.
            Arena. Go-go konkurrence. Afslutning. Tirsdag kl. 20.00.
            Arena. Go-go konkurrence. Kåres. Tirsdag kl. 21.00.
            Arena. Go-go konkurrence. 1. præmie. gavekort på 300,- kr. til "Junior Dress". 2.  præmie. 150,- kr. 3 præmie. 75,- kr.
            Arena. Go-go konkurrence. Vinder: Marianne Schmidt, København. 2. Pia Petersen, Sønderborg. 3. Vive Vedel, København.
      •     Arena. Brydestævne: Alsia – Lolland Falsters Brydeunion. Søndag kl. 15.00. Alsia vandt 8 – 3.
      •     Der var 150 teltforretninger og 850 meter teltfacade på pladsen.
 Dansetelte:
      •     Arena. Pop-veteranerne – pigtrådsorkestret "Melvis and his gentlemen" Sørgede for underholdningen. Alle fire dage.
      •     Frydendal Kro – Asserballe Kro – Kathrinelund – Hotel Baltic – Fiskekroen.
 Strandpromenaden:
      •     Faldskærmsudspringere – udsætning af kampsvømmere – helikopteropvisning. Lørdag kl. 15.00 og søndag kl. 15.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Demonstration af moderne våben af Infanteriets Befalingsmandsskole i Sønderborg. Der deltog 286 mand. Lørdag og søndag.
      •     Udvalgt Sønderjysk hold spillede mod O.B.s 1. divisionshold. Lørdag kl. 17.00.
      •     Cykelringridning på den gamle fodboldbane. Deltog ikke i rytteroptoget. Søndag. Præmier i to  aldersgrupper. Cykelkort 1,- kr. Søndag kl. 13.00.
      •     Børneforlystelser på den gamle fodboldbane. Klatrestang – Fiskedam – Ringspil – Kængurustylter – Sømbuk – Æggeløb – Sækkeløb.
             Søndag kl. 15.30 og tirsdag kl. 16.00.
      •     Tattoo: The Gordon Highlanders. Militæropvisning. Lørdag kl. 20.00.
      •     Tattoo: The Gordon Highlanders – Slesvigske Fodregiments Musikkorps og demonstration af moderne våben af Infanteriets
             Befalingsmandsskole i Sønderborg. Søndag kl. 16.00.
      •     Tattoo: The Gordon Highlanders – Slesvigske Fodregiments Musikkorps og militæropvisning. Søndag kl. 19.30.
      •     Tattoo: The Gordon Highlanders – Sønderborg Pigegarde. Mandag kl. 19.30.
      •     Tattoo: The Gordon Highlanders. Tirsdag kl. 19.30
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Plakatkonkurrence:
      •     Eneste krav var at der på plakaten skulle stå: ”Ringriderfesten i Sønderborg 1967”.
      •     100 børnene fik en ringriderkasket og med deres plakater marcherer de med Sønderborg frivillige Brandværns orkester gennem byen fra
             slotspladsen til Ringriderpladsen. Lørdag kl. 16.00.
             I ridehuset blev plakaterne udstillet. Publikum fik en stemmeseddel og skulle afgøre hvile plakat der skulle have førstepræmien.
             Publikumsvinderen blev Bjarne Iversen, Ringgade. Fik førstepræmien på 100- kr.
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1968 Seniorkomiteen blev oprettet d. 1. maj. Vedtægt blev godkendt af hovedkomiteen d. 20. maj. 1968.
 Seniorkomiteen første medlemmer:
      •     Asmus Petersen – Asmus Christensen – Herluf Christensen – Harald Petersen – Chr. Johansen – Chr. Hansen Dall – Heinrich Sisseck –
            Poul G. Larsson.
 Seniorkomiteen havde planer om indrette en erindringsstue i en af byens restauranter.
 Arenakomitéen præsenterer for første gang Discjockey, Jørgen Mylius.
 Hollandsk radio og TV og tysk radio og TV, var på pladsen, for at give et indtryk af festen.
 Der rides kun 20 omgange om tirsdagen, på grund af den uventede store deltagelse af ryttere. Om søndagen blev optoget mere en time forsinket.
 Der må max. være 35 der rider 2 på en hest.
 Sidste gang der måtte rides 2 på en hest.
 Der var første gang pony ridning. I optogt med ponyerne, de havde også deres mini- musikvogn med. 
 21 ponyer i galge 13. Ridekort til børn er gratis. Foran børnenes pony-sektion kørte en musikvogn i ministørrelse, mangen til de tre andre musikvogne.
 Politimesteren erindrer om, at ifølge færdselsloven, skal hestene ved ridt hjem efter mørkets frembrud, føre lygter for og bag.
 Jornalist Hanne Riisgaard og to komitédamer forsøger at arrangere en damefrokost hos Frida i Western Saloon på pladsen.
 Menu: 3 Canapeer, kogt og røget skinke med gemyse, oste-petitfours og prisen var 12,50 kr. pr deltager
 Det gik ikke, første da byfesten mange år efter overtager ideen ”damefrokost” bliv det en stor succes.
 Sønderborg Pigegarde marcherede gennem byen. Tirsdag kl. 19.00.
 På festpladsen:
      •     Arena. Brydestævne: Alsia mod Nürnberg, tyskland. Søndag kl. 15.00.  Alsia tabte 2½ - 5½.
      •     4 store tivolier: Krügers Tivoli – Kjærs Tivoli – Rahbeks Tivoli – Arne Petersens Tivoli.
 Dansetelte – Kroer – restaurationer:
      •     Arena: Jørgen Mylius vender plader og Grand old Party spillede alle 4 dage.
      •     Frydendal Kro, med Zillerthal musik fra Hamborg – Asserballe Kro, med ”Combo 66” og sangerinden Grete – Gåsvig Kro, med Western
            salon – Holel Baltic`s Fiskekroen – Kathrinelund – Koldinghus – Ungdommens ”tempel” Arena.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: SB. mod udvalgt hold fra Lysabild og Nordborg. Lørdag kl. 16.00. SB vandr 4 – 2.
      •     Cykelringridning på den gamle fodboldbane. Deltog ikke i rytteroptoget. Søndag 13.00.
      •     Børneforlystelser på den gamle fodboldbane. Søndag kl. 15.00 og tirsdag kl. 15.00.
      •     Fodboldkamp: Sønderborg Boldklub mod KB´s 1. divisionshold. Tirsdag kl. 18.00.
      •     Børneteater: No Ba Ta Ke Ni, på den gamle fodboldbane. Søndag kl. 16.00 - 17.00 og mandag kl. 16.00 - 17.00 og tirsdag kl. 16.00 - 17.00.
      •     Tattoo: The Regimental Band of The 11th Hussars, Prince Alberts Own – Det Kongelige Hollandske Luftvåbens Orkester. Lørdag kl. 20.00 –
             Søndag kl.16.00 – Søndag kl. 19.30 – Mandag kl. 20.00.
      •     Tattoo: Sønderborg Pigegarde med de to udenlandske orkestre. Tirsdag kl. 19.30.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.30.
 Entrebilletter:
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      •     Ingen partoutkort. Pris 3,50 kr. for voksne, 1,- kr. for menige soldater og børn.
            Folke- og invalidepensionister gratis adgang ved fremvisning af deres pensionistkort.
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1969 Damer kan nu opnå "Kongeværdigheden".
 2 ryttere til en hest, kan ikke mere tillades. Damer over 15 år skal nu betale ridekort.
 Før var det ikke muligt for: Damer, Piger og Drenge, at deltage i ridningen om Konge-, Kronprins- og prinsetitlen.
 Der rides kun 22 omgange om tirsdagen, grundet flere ryttere.
 Vandt lotteriets ringriderhest: Gårdejer Chr. Bonefeld, fik hesten Tombo overdraget om lørdagen og søndag tog han til ringridning i Frydendal. Blev
 konge i klassen 70-årige.
 Ponny-ringridning. 20 børn deltog. Det var på de samme vilkår som "rigtige" ringridere. Ridekort til børn er gratis.
 Sønderborg fik en ”Ringriderkro”, i Lille Rådhusgade 33 i efteråret. Kroejere Georg og Uwe Natorps motto gik under devisen: ”Et sted, man kan  há
 det gemytligt”.
 Sønderborg Pigegarde marcherede gennem byen. Søndag kl. 19.00. Med til Ringriderfesten for sidste gang.
 Der gennemførtes et større fremstød i København ved en Sønderborg-udstillingen på Strøget. 
 Der var ringridning i Kongens Have, den foregik gennem de samme galger som Kong Christian IV red til rings i, mod sine udenlandske royale og
 fyrstelige gæster på Amagertorv ved sin kroning i 1596.
 På festpladsen:
      •     Arena. Brydestævne: Alsia mod ”De Halter”, Utrecht, Holland. Søndag kl.14.00.Alsia vandt 5½ - 4½.
      •     ”Dødskørslen”. Wolf Bellis viser hvordan motorcyklisten også kan køres.
 Dansetelte:
      •     Arena. The Freely Pretty og The Kings underholdet alle dage. To skotske folkesangere, Dave Craig and Rab Noater udfyldte i pauserne,
            lørdag og søndag. Vært Restauratør Bent Westphael Jensen, Zanzibar.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: SB. mod Norsk divisionshold. Lørdag kl. 16.00.
      •     Cykelringridning på den gamle fodboldbane. Søndag kl. 13.00.
      •     Børneforlystelser på den gamle fodboldbane. Konkurrencer: æggevæddeløb, styltevæddeløb, ringspil og meget andet  Søndag kl. 15.00.
      •     Børneforlystelser på den gamle fodboldbane. Konkurrencer: æggevæddeløb, styltevæddeløb, ringspil og meget andet. Tirsdag kl. 15.00.
      •     Fodboldkamp: Puslinge hold fra SB mod Ballerup. Søndag.
      •     Tattoo: The Military Band of The Kings Own Scottish Borderers – Pips and Drums The Kings Own Scottish Borderers. Lørdag kl. 20.00.
      •     Tattoo: The Military Band of The Kings Own Scottish Borderers – Pips and Drums The Kings Own Scottish Borderers. Søndag kl. 16.00.
      •     Tattoo: The Military Band of The Kings Own Scottish Borderers – Pips and Drums The Kings Own Scottish Borderers – Sønderborg
             Pigegarde med de udenlandske orkestre. Søndag kl. 19.30.
      •     Tattoo: The Military Band of The Kings Own Scottish Borderers – Pips and Drums The Kings Own Scottish Borderers. Mandag og Tirsdag.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.30. Det er festfyrværker Christensen fra Århus, der arrangerede festfyrværkeriet.
 Konkurrence:
      •     ”Tæl hestesko og vind en stålpony”. Gæt hvor mange hestesko, der er med i optoget søndag, den 13. juli. Vinderen fik en splinterny mini-cykel:
             Annelise Brammann, Kærvej, vand en mini-cykel
            10 trøstpræmier, en hestesko: Frank Bermmann. Harly Høfler. Jenny Høfler. Yrsa Sahlmann. Martha Larsson. Annelise Iversen.
            Svend Jørgensen. Knud Hansen. A. Brodersen. Lone Jørgensen.
      •     Fotokonkurrence: 1. Arne Jensen. Gavekort på 200,- kr. 2. N. C. Jørgensen. Gavekort på 100,- kr. 3. Kurt Hørlyk. Gavekort på 50,- kr.
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Ringridningens historie
 
   

 Ringriderfestens start og udvikling  

   

 

1970 I 50 året fort genforeningen lykkedes det at engagere orkestrene fra de regimenter, der var sikringsstyrker under afstemningen i 1920:
      •     22. Franske Alpejægerkorps og engelske, The Sherwood Forresters.
      •     Desuden deltog Gardehusarerne – Livgardens Tamburkorps – Slesvigske Fodregiment – Søværnets Tambourkorps.
 Antallet af galger blev øget fra 13 til 15 galger. (Nu 2 Sønderborg galger).
 Nye rideregler:
      •     Alle piger over 15 år kan deltage i konkurrencen på lige fod med ”mændene” og betaler fuldt ridekort. De kan altså blive konge.
 Børn har stadig gratis ridekort og kan stadig ikke blive konge.
 Der står bl. a. i reglementet at ”Hingste” ikke må deltage.
 Slut med gratis hestepasning.
 Der var købt et nyt stort telt som blev døbt ”Lansen” i fællesskab af komiteerne i Sønderborg – Aabenraa – Gråsten. Samarbejdet om teltet ”Lansen”
 ophørte i 2007.
 Der kom et tivoli-futtog med plads til 25 børn. Et lokomotiv med klokkerigning osv. tøffede børnene rundt på pladsen.
 Kommunegartneren. Samtlige indfaldsvej var Flagsmykket og der var store blomsterarrangementer, også på festpladsen med bl.a. springvand.
 Ringriderfestens ”Blikemblem” blev afløst af en gallasløjfe i rødt og hvidt.
 På festpladsen:
      •     Lansen. Brydestævne: Alsia mod Dan, København. Søndag kl. 15.00. Alsia vandt 6 – 4.
      •     ”Den gamle have”.  Ringriderkomiteen var vært for byens ældre ved et kaffebord i ”Den gamle have”, tirsdag eftermiddag kl. 15.00. 
             Det skal være en fast begivenhed. ”Misse” underholdt 340 ældre. Kaffegrosserer Math. Lorensen havde givet kaffen og komiteen
             gav brød til, mens komiteens damer sørgede for servering. Vært Jens Holm, Bjerggården. Billetter skulle hentes på Bjerggården.
             Det var starten på Ringriderfesten ældre arrangement.
      •     Den nye forsvarsudstilling. Hæren – Søværnet – Flyvevåbnet. Alle firs dage.
 Dansetelte:
      •     Lansen. Hamburg Radio NDR´s 16 mands store  Danseorkester under ledelse af Franz Thorn. Spillede hver aften. Plads til 1.000 mand.
      •     Sønderborg Jazzklub. Ib Lindschouws Jazzband spillede, alle fire dage. Jazzkuben fik et underskud på 3.000,- kr. Der var kun sus over det
             lørdag. Vært Bjerggården – Jazzkuben.
      •     ”Den gamle have”. Vi skulle tilbage i tinden, som for mange af de ældre står noget lysere end tiden i dag. Vært Jens Holm, Bjerggården.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: "Stjernehold" mod Sønderborg Boldklub´s oldboys. Lørdag kl. 15.30. Stjerneholdtet vandt 13 – 2. Godt 1.500 tilskuer.
      •     Klinting Rideklub giver opvisning. Lørdag kl. 17.45.
      •     Cykelringridning på den gamle fodboldbane. Søndag kl. 13.15.
      •     Børneforlystelser og beat-bal på den gamle fodboldbane. Søndag kl. 15.00.
      •     Børneforlystelser Springbanen.Tirsdag kl. 15.00.
      •     Wild West-by for børn, alle fire dage.
      •     Børneoptog – Ahlmannskolen – Rådhustorvet – Wild West-by. Der blev udelt gratis cowboyhatte til alle. Lørdag kl. 16.30.
             Landsdelens flotteste cowboy/-girl kåres og fik en minicykel som præmie. Lørdag kl. 17.45.
      •     Tattoo: Gardehusarerne – 22. Batalion de Chasseurs Alpine – The Kings Own Royal Borderers –Søværnets Tambourkorps. Lørdag kl. 20.00.
      •     Tattoo: The Kings Own Royal Borderers – Den Kongelige Livgardes Tambourkorps – Gardehusarerne – Søværnets Tambourkorps – 
             60 Ollerup piger – Vidar drenge – OD-piger. Søndag kl. 16.00.
      •     Tattoo: The Kings Own Royal Borderers – Den Kongelige Livgardes Tambourkorps – Gardehusarerne – Søværnets Tambourkorps.
             Søndag kl. 19.30.
      •     Tattoo: The Kings Own Royal Borderers – Den Kongelige Livgardes Tambourkorps – Gardehusarerne – Politihundeopvisning.
             Mandag kl.20.00 og tirsdag kl. 19.30
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.00.
 Ringriderfeste i Sønderborg indfører, som den første, en gratis pensionist – eftermiddag med kaffebord, underholdning og dans for 340 ældre i
 ”Den gamle have”.
 Stemplingsmaskinen på postkontoret i Sønderborg, vil bruge klicheen med teksten:
      •     ”Besøg Ringriderfesten i Sønderborg – Nordeuropas største” fra 21. juni til 14. juli.
 Søndag kl. 9.30 var der reception i Ridersalen på Sønderborg Slot, hvor alle udenlandske gæster – orkestre blev modtaget. Det var 50 året for
 Genforeningen.
 Dansk TV optog ringridningen i farver.
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1971 Rytteroptoget Søndag kl. 12.30:
      •     329 heste – 6 Herolder – 3 Musikvogne – To engelske orkestre – Padborg Jernbaneorkester – 15 hestekøretøjer – 20 veteranbiler.
      •     Dansk Køreselskab med 20 smukke hestekøretøjer, fra flere europæiske lande, afviklede  DM på træningsbanen og deltog i optoget. En
             snes veteranbiler fra BP-Rally afslutter optoget.
 Børnekomitéen byder på et komplet vikingeprogram med ankomst af Vikingeskib ved havnen, optog med vikinger og børn til Ringriderpladsen, hvor
 der afholdes vikingelege.
      •     ”Sebbe Als” lægger til lystbådehavnen. Lørdag 14.15. Børneoptog starter fra lystbådehavnen – Festpladsen. Lørdag 14.30.
 Cykelringridning blev i år ikke efter Rytteroptoget. Man var bange for, at Rytteroptoget blev at for langt.0
 Der laves 250 nye lanser. Grøn / Hvid. Alle ryttere kan "låne" en Sønderborg lanse.
 På festpladsen:
      •     Lansen. Brydestævne: Drengemestrene fra Alsia mod de norske drengemestre fra Porsgrund. Søndag kl. 14.00. 14 – 8 til Sønderborg.
      •     Lansen. 500 af byens ældre var inviteret til ”Festen for de ældre”. Gratis adgangskort skulle hentes på sygekassen. Fritz Carstensen
            "Æ Havbogasse" underholdt. Lørdag kl.
      •     Den gamle fodboldbane. Børneforlystelser. Tirsdag kl. 14.00.
 Dansetelte:
      •     Lansen. Radio Brünns, Czekoslovakiet. 16 mands orkester med to sangerinder. Spillede hver aften. Plads til 1.000 mand på dansegulvet.
            Pris: Lørdag 15,- kr. Øvrige dage 10,- kr. Spillede op til dags hver aften fra kl. 20 - 01.
      •     Asserballe Kro. Hazy Osterwald sekstetten. Kendt  fra film og TV-show. Spillede hver aften. Vært Detleff Nielsen.
      •     Sønderborghus. Verdens største GO -GO med hårde beat-toner.    
      •     Kathrinelund – Koldinghus – Søby Kro – Western Salonen, Gåsvig Kro.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     BP-Rally 20 veteranbiler kørte ca. 30 kilometer lang rute Stat fra BP-center over Broagerland og Dybbøl og  sluttede på festpladsen.
            Lørdag kl. 14.00.
      •     Den gamle fodboldbane. Ringridning med veteranbiler. Lørdag kl. 15.45.
             Vinder Børge jensen, Århus. 2. Heinrich Mathiesen, Åbyhøj. 3. Gert Jensen, Ry. Alle 3 ringe. Der måtte flere omkørsler til.
      •     Træningsbanen. Dansk Køre Selskabs Maratonløb. Gik ud gennem Sønderskoven – Høruphav – Huholt – Vollerup – Stadions træningsbane.
            Start lørdag kl. 15.00.
      •     Station. Fodboldkamp: SB´s damehold mod verdensmestrene Femina. Lørdag kl. 15.15. Femina.slå SB:  6 – 0.
      •     Træningsbanen. Dansk Køre Selskabs Maratonløb. De første hestekøretøjer kommer i mål. Lørdag kl. 16.00.
      •     Cykelringridning på den gamle fodboldbane. Søndag kl. 13.00.
      •     Dansk Køre Selskabs åbne mesterskab i dressurkørsel med ét- og tospand. Søndag kl. 13.30.
      •     Børneforlystelser på Springbanen. Søndag. kl. 15.00.
      •     Dansk Køre Selskabs åbne mesterskab i forhindringsløb. Mandag kl. 10.30.
      •     Børneforlystelser på den gamle fodboldbane. Tirsdag kl. 14.00.
      •     Tattoo: The Band of the 16th/5th Quuens Royal Lancers – The Queens Regiment – Opvisning: Sønderborg Politihundeopvisning –
            Dansk Køre Selskab præsenterer 15 engelske, danske og tyske hestekøretøjer. Lørdag kl. 20.00.
      •     Tattoo: The Band of the 16th/5th Quuens Royal Lancers – The Queens Regiment – Opvisning: Sønderborg Politihundeopvisning –
            Dansk Køre Selskab præsenterer 15 engelske, danske og tyske hestekøretøjer. Søndag kl. 16.00 og kl. 19.15.
      •     Tattoo: The Band of the 16th/5th Quuens Royal Lancers – The Queens Regiment – Opvisning: Sønderborg Politihundeopvisning –
            Dansk Køre Selskab – Ods rytmehold. Mandag kl. 20.00.
      •     Tattoo: The Band of the 16th/5th Quuens Royal Lancers – The Queens Regiment – Opvisning: Sønderborg Politihundeopvisning –
            Dybbøl Teenager gymnastikhold. Tirsdag kl. 19.15.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.00.
 Konkurrencer: 
      •     Hvem tager det bedste billede fra årets ringriderfest. 500,- kr. i 1. præmie.
 Der er trykt, ikke færre end 50.000 programmer. Der hængt plakater op i Tyskland.
 Omkring 60.000 mennesker besøgte ringriderpladsen.
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1972 Forriderne og rytterkomiteen starter med at opsætte galgerne. 28. juni.
 Nyt. Når formanden har sagt tak for i år på slotspladsen til rytterne, var der projektører på herolderne som blæste retræten.
 Manøvreprøve for cyklister på BP-centret. Piger og drenge mellem 10 og 14 år. Lørdag kl. 12.45.
 Derefter blev deltagerne sendt ud på cyklistprøven. En rute gennem byen til ringriderpladsen kl. 13.15. .
 Pyntede cykler med i Rytteroptoget. Børnene mødtes i Chr. II´s gade med deres pyntede cykler. Søndag kl. 12.15. Rytteroptoget startede kl. 12.30.
 Bent Reginald Samsøe kom alvorlig til skade under træning. Bent skulle springe fra en bil til en anden. Der var fart på bilerne og han fejlbedømte
 afstanden. Bent skulle have deltaget i tattoo søndag og tirsdag, måtte aflyse. Tidligere Alsia bryder.
 Man har måtte ”moderere” i 1972, så skyldes det, at det overflødighedshorn, man diskede op med i 1970 og 1971, medførte underskud. Budgettet i
 i 1972 var på 400.000,- kr.

De mange blomsterarrangementer måtte man undvære i år. Man kunne ikke skaffe blomster på grund af vejrliget.
 Gartnernes Salgsforening stillede tre blomsterkrukker til rådighed.
  I sidste øjeblik lavede Sønderborg Planteskole et smukt blomsterarrangement og Jørgen Jensen, Hørup kom med blomsterdekorationer til Lansen.
 På festpladsen:
      •     Cykelringridning i de store galger på ringriderpladsen, op til 14 år. Lørdag. kl. 14.00.
      •     Lansen. Brydestævne: Alsia mod Thrott, Aabyhøj. Søndag kl. 14.00. Thrott vandt 4,5 – 3,5. 100 overværede kampene.
      •     Taekwon-do-klub giver opvisning i moderne selvforsvar. Søndag kl. 14.30.
      •     Lansen. 500 af byens ældre var inviteret til et arrangement i Lansen. Der blev budt på: Kaffebord, rygevarer, gratis lotto, sang og musik ved
            det store tyrolerorkester fra Zilletal i Hamborg og Fritz " Æ Havbogasse" underholdt. Tirsdag kl. 15.00.
 Dansetelte:
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      •     Lansen. 14 tyrolere fra Zilletal i Hamborg spillede.
      •     White Horse. Eftermiddagsmatiné i ungdommens telt. Søndag og tirsdag kl. 16.00.
      •     White Horse. Asserballe Kro. Bent Ronaks 17 mands Big Band med sangeren og basunisten Richard Boone. En amerikansk negermusiker.
      •     Hesteskoen. Er komiteens eget telt. Thorvald underholdt, der blev også serveret smørebrød og varme retter.
      •     Kathrinelund – Koldinghus – Søby Kro – Western Salonen, Gåsvig Kro.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Den gamle fodboldbane. Diplomer for BP manøvre- og cyklistprøve. Præmier til lørdagens cykelringridere. Pyntede cykler med i
            Rytteroptoget, fik også præmier. Søndag 13.45.
      •     Børneforlystelser på den gamle fodboldbane. Pølser, sodavand, snobrød, ristede pølser, samt alle mulige konkurrencer. Søndag 14.30.
      •     Tattoo: Jugendspielmannzug Stade, Vesttyskland – Haderslev Pigegarde – 100 dygtige gymnastik-piger fra OD – Sønderborg Taekwon-do-
             klub –Sønderborg Politihundeforening .Søndag  kl. 16.00 og kl. 19.15.
      •     Tattoo: Jugendspielmannzug Stade, Vesttyskland – Holbæk Garden – Taekwon-do-klub – Politihundeforening. Tirsdag kl. 19.15.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.00.
 Ringriderfestens Lodseddel:
      •     1 Hest var hovedgevinsten på ringriderlodsedlerne, pris 1,50 kr..
      •     4 ponyer. 1 pony blev udtrukket hver dag på de solgte nummererede billetter.
 Omkring 75.000 mennesker besøgte ringriderpladsen.
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1973 Hans Nicolaisen, Købingsmark, 11 år og Harry Clausen, Kasmosegård, 13 år. Var de første drenge der red med ved kongeomridningen. 15 ryttere
 deltog. (2 drenge).
 Der deltog 32 Damer over 17 år, 14 Damer 15 -16 år, 14 Piger og 30 Drenge om søndagen.
 Da formanden havde sagt tak til rytterne på slotspladsen, blæste herolderne retræten. Søndag og tirsdag..
 Børnene med deres pyntede cykler deltog i rytteroptoget. Søndag kl. 12.30.
 Nyhed. Karrusel der blev døbt helvedesmaskinen.
 Kommunegartner P. Mortensen, havde lavet blomsterarrangementer rundt i byen og på plænen ved "Lansen".
 Sønderborg Planteskole. Blomsterarrangement lige inden for hovedindgangen.
 Ringriderfesten havde kontakt med et engelsk orkester, De melde fra, idet der kom højere ordre til at være et andet sted.
 For første gang efter genforeningen deltog et tysk militærorkester i optoget om tirsdagen og koncert på Rådhustorvet:
      •     Bundesmarines Ostseekapelle, Kiel, 50 mand.
 På festpladsen:
      •     Lansen. Brydestævne: Alsia mod Limhamm, Sverige. Søndag kl. 14.00.
      •     Lansen. 500 af byens ældre var inviteret til et gratis arrangement i Lansen. Redaktør Jørgen Wolff fortalte historier. Cordsens 10 mands
            Ringriderorkester spillede. Syv mand fra Søværnets Tambourkorps præsenterede et fremragende danseorkester. Tirsdag kl. 15.00.
 Dansetelte, plads til 5.000:
      •     Lansen. Verdenskendte tyske danseorkester, Hazy Osterwald Jetzet.
      •     White Horse. Eftermiddagsmatiné. Søndag - mandag - tirsdag kl. 16.00.
      •     White Horse. Poul Bundgaards Showband. Vært Asserballe Kro.
      •     Hesteskoen. Er komiteens eget telt. Der blev serveret smørebrød og varme retter.
      •     Western Salonen. Vært Gåsvig Kro..

     •     Helgoland – Kathrinelund – Søby Kro.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Atletik. Ungdomsholdkamp mellem Jylland, Schleswig-Holstein og Hamborg. Lørdag kl. 14.00.
      •     Cykelringridning for børn på den gamle fodboldbane. To aldersgrupper, 0 – 9 år og 10 – 14 år. Søndag kl. 14.00.
      •     Børneforlystelser på den gamle fodboldbane. Der var masser af ”halløj”, gratis sodavand, pølser og slik.. Søndag kl. 15.30.
      •     Børneforlystelser på den gamle fodboldbane. Der var masser af ”halløj”, gratis sodavand, pølser og slik.. Tirsdag kl. 14.45.
      •     Sønderborg Judo- og Taekwon Do Klub, havde en stor opvisning i karate. Søndag.
      •     Tattoo: Eentracht Maakt Macht, Holland, 45 mand – Søværnets Tambourkorps, 35 mand – Hjemmeværnets Himmerlands Trommekorps –
             Politihundeforening. Lørdag kl. 20.00
      •     Tattoo: Eentracht Maakt Macht, Holland, 45 mand – Søværnets Tambourkorps, 35 mand – Hjemmeværnets Himmerlands Trommekorps –
             Motionsgymnaster, Damer, Vester Sottrup. Søndag kl. 16.00 og kl. 19.15
      •     Tattoo: Eentracht Maakt Macht, Holland – Tveit Unions Musikkorps, Norge, 75 mand – Søværnets Tambourkorps. Mandag og tirsdag.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.00. Kostede 12.000,- kr. og varede 20 minutter.
 Ringriderfestens lodseddel::
      •     1 Vallak var førstepræmie, værdi 5.000,- kr.. Ringriderlodsedlerne kostede, 1,50. kr.
 Entrebilletter:
      •     Voksen 4,00 kr., Børn 1,50 kr. Der udtrækkes hver dag en pony på billetnumrene. Gratis for pensionister. De skulle forevise pensionistkortet.
 Tuborg og Carlsberg kunne ikke leve op til efterspørgslen af deres øl. Der var ikke øl mangel, men man ”nøjes” med andre mærker.
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1974 Der var en livlig debat om:
      •     Kan alle ride med om "Kongetitlen", også børn.
  Hovedkomitéen besluttede:
      •     Alle kan deltage i kongeomridningen – ride med om "Kongetitlen".
 Sonja Wortmann, Padborg, var den første dame der deltog i kongeomridningen.
 1 dame og 18 herrer deltog i kongeomridningen.
 Der udvides med en galge, nu 17 galger.
 Det var sidste gang billetterne til Ringriderfrokosten var i fri handel. Billetterne kostede 35,- kr.
 På festpladsen:
      •     Cykelringridning for børn. To aldersgrupper, 5 – 9 år og 10 – 14 år. Lørdag kl. 15.00.
      •     Lansen. Brydestævne: Alsia mod et udvalgt hold fra Århus Throt og Skovbakken. Søndag kl. 14.00.
             Danmarks-mestrene i brydning Heros fra Frederiksværk meldte afbud. Throt og Skovbakken, trådte til.
      •     Børnenes lille Ringriderfrokost indledes. Mini ”Ringriderfrokost”. Tveit Unions Musikkorps underholdt. 232 deltog. Søndag kl. 15.15.
      •     Lansen. 500 af byens ældre var inviteret til et gratis arrangement i Lansen. Sønderborg frivillige Brandværns  Orkester, spillede hyggemusik
            og til en svingom. Ringriderkomiteen inviterede 50 flere med til ældre arrangement. Der deltog 550 ældre. Tirsdag kl. 15.00.
      •     Martine i White Horse. Børnematiné med 600 børn. Tirsdag kl. 16.00.
      •     En af de store attraktioner på Dyrehavsbakken, ”mudderbadet”, hvor letpåklædte piger dyster i   mudder i en mellemting mellem boksning og
            brydning, var flyttet til Sønderborg. Entreen for at se pigerne i mudderbadet var 10,- kr.
 Dansetelte, plads til 5.000. Fra kl. 14.00 – 24.00:
      •     Lansen. Verdenskendte tyske danseorkester, Hazy Osterwald Jetzet. Vært Asserballe Kro.
      •     White Horse. Ungdomstelt. Dansk top gruppe, Teddy-Chano-Jan-John-Ole. Vært Hotel Fynshav.
      •     Helgoland – Kathrinelund – Søby Kro – Western Salonen, Gåsvig Kro – Hørup Kro.
 By-Cykelløb, 5,2 km. langt:
      •     Sønderborg Cykelklub arrangerede stort cykelløb for børn, 7 – 13 år. Start fra Rønhaveplads. Sønderborg frivillige Brandværns Orkester,
            spillede fra kl. 14.00. 200 børn deltog i By-Cykelløbet. Lørdag kl. 13.00.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Stort børneprogram og optakt til Kondiløbet. Søndag kl. 14.30.
      •     Kondiløb for ungdommen. 232 deltog i løbet. Søndag kl. 14.45.
      •     Sønderborg Tae kwon Do Klub, havde en stor opvisning i selvforsvar. Søndag kl. 16.50.
      •     Stort børneprogram. Pøler, is, og sodavand til alle børn og masser af skæg underholdning. Tirsdag kl. 15.00.
      •     Tattoo: Exelcior Band, Rotterdam, 25 mand – Goldstar Majoretten, 30 piger – Tveit Unions Musikkorps, Norge – Søværnets Tambourkorps.
             Søndag kl. 16.00 og kl. 19.15.
      •     Tattoo: Exelcior Band, Rotterdam – Goldstar Majoretten – Tveit Unions Musikkorps, Norge – Søværnets Tambourkorps. Tirsdag kl. 19.15.

      •     Fyrværkerikoncert: Exelcior Band – Goldstar Majoretten – Tveit Unions Musikkorps – Søværnets Tambourkorps. Mandag kl. 20.30.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.15.
 Tombola:
      •     Flere tusinde gevinster. Udenlandsrejser, cykler, radioer m.v..
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1 Vallak var førstepræmie, værdi 5.000,- kr.. Pensionist Robert Jepsen vandt hesten.
 Entrebilletter:
      •     Voksen 5,00 kr., Børn 1,00 kr. Der udtrækkes hver dag en pony og rundflyvninger med Cimber på billetnumrene.
 Ringriderfesten i Sønderborg deltog i arrangementet:
      •     Nord og Syd for Flensborg Fjord. Blev afholdt i København, fra 19. – 28. april1974.
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1975 Ringriderkomiteen fik fremstillet ringridermærker. Et ark kostede 5,- kr.
 Magdalene Hansen, Bjerndrupmark. Er anden dame der deltog i kongeomridningen.
 Sonja Christensen, Elstrup er den første kvindelige rytter der har modtog 25 års medalje.
 Der deltog 36 Damer over 17 år, 11 Damer 15 -16 år, 50 Piger og 32 Drenge om søndagen.
 På festpladsen:
      •     Cykelringridning for børn. To aldersgrupper, 5 – 9 år og 10 – 14 år. Lørdag kl. 15.00.
      •     Lansen. Familiematiné: Søvang-piger – Bugtaler Fred Ronall – Sanger Poul Henning – Musik ved trioen Venus – Konferencier K. B. Laursen.
             Søndag kl. 14.00. Vært Ege Munk, Bjerggården.
      •     Lansen. Brydestævne: Alsia mod Porsgrunn. Nordmændene vandt 16 - 8. Søndag kl. 18.00.
      •     Lansen. Ringriderkomiteen inviterede 633 pensionister med til ældre arrangement. Sønderborg frivillige Brandværn under ledelse af
             "Lille Søren" leverede dansemusikken til ældre arrangement. Tirsdag kl. 14.00
      •     Martine i White Horse. Den lille ringriderfrokost. "Rocket" underholdt. Søndag kl. 14.30.
      •     Martine i White Horse. Børnematiné. "Rocket" underholdt. Tirsdag kl. 15.00.
      •     Den gamle fodboldbane. Udstilling: Flyvevåbnet. Alle 4 dage.
 Dansetelte, plads til 5.000. Fra kl. 14.00 – 24.00:

     •     Lansen. 11 mand store danske big-band "Happy Sound". Vært Ege Munk, Bjerggården.
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     •     White Horse,  Dansk top grupper, "Bamses Venner" og "Claus og Servants. Vært Hotel Fynshav.
     •     Western Salonen, Gåsvig Kro. Tysk trio.

      •     Hesteskoen. Hawaii-trioen med Go-Go-piger. Vært Hørup Kro.
      •     Kathrinelund. Ulla Bach.

     •     Søby Kro. Always trioen.
      •     Ringriderkroen. Diskotek ved Kajs Musik.
 Cykelløb:
      •     Cykelløb 6 km. Rønhaveplads - Kær - Rønhaveplads. Drenge klasse 7 – 9 år, 10 - 11 år og 12 – 13 år.
            Pige klasse 7 – 9 år, 10 – 11 år og 12 – 13 år. Hurtigste tid, 11,22 minutter. Lørdag kl. 12.30. Der deltog 106 børn.

På stadion – Træningsbanen:
      •     Opvisning ved Flyvestation Skrydstrups Hundetjeneste. Søndag kl. 16.50.
      •     Udstilling ved Flyvevåbnet.

     •     Tattoo: Slesviske Fodregiments Tambourkorps – Kvindeligt Flyverkorps – Fanfarenkorps Grossen Linde (D) – Gladsaxe Pigegarde – Esbjerg
            Postbudes Musikkorps. Søndag kl. 16.00 og kl. 19.15.
      •     Tattoo: Slesviske Fodregiments Tambourkorps – Fanfarenkorps Grossen Linde (D) – Gladsaxe Pigegarde. Tirsdag kl. 19.15.
      •     Fyrværkerikoncert: Gladsaxe Pigegarde og Fanfarenkorps der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grossen Linde. Mandag kl. 21.00..
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.15.

Entrebilletter:
      •     Voksen 5,00 kr., Børn 1,00 kr. Der udtrækkes hver dag en pony på entrebilletterne.

           Pensionister har gratis adgang til festpladsen, mod forevisning af deres pensionistkort.

 

       

  

 1975 1975 1975 1975 1975 Ringridermærker.  
       

 

1976 Aldersklasse for Herre over 80 år blev indført. Hans Struck, Mølmark deltog.
 Ringriderplatte lanceres. En serie på 5 platter: 1976 - 1977  – 1978 – 1979 – 1980.
 Stadsingeniør Carl Andresen var i tvivl om den nye belægning på Perlegade ”gågaden”, kunne klare hestenes hove. Derfor var dette års optog, til et
 forsøgsår. Heldigvis klarede belægningen prøven, så det blev ikke nødvendigt at ændre ruten.
 Guldsmed Matzen forærede formanden - Ringriderfesten en sølvring. Formanden red efter sølvringen som den første rytter, ved dette års ringridning.
 12 Sønderborg ringridere deltog i juni, som eneste danske gæster ved Husumer Ringreiter Vereins 150 års jubilæum.
 Ærespræmiegiverne til rytterne får ret til køb af en frokostbillet.
 "Lansen" flyttes fra dets nuværende plads, hvor teltet har haft areal siden 1921, til over til den gamle fodboldbane. Antallet af boder blev udvidet og der
 kom "en gade" mere. Tombolavej, Lotterivej, Hestevej, Ryttervej, Lansevej, Hurlumhejvej, Tattovej.
 På festpladsen:
      •     Cykelringridning for børn. To aldersgrupper, 6 – 9 år og 10 – 13 år. Det foregik i de "rigtige ringridergalger". Lørdag kl. 15.15.
      •     Lansen. "Lær det fra starten". Den lille ringriderfrokost. Stahere Boys´, Nairobi, Kenya og bugtaler Frede Rico underholdt. Søndag kl. 14.30.
      •     Lansen. Ringriderkomiteen inviterede 600 pensionister med til ældre arrangement om tirsdagen. Tveit Unions Musikkorps, Kristiansand og
            Sønderborg frivillige Brandværn under ledelse af "lille Søren". Tirsdag kl. 15.00.

Danseteltene:
     •     Lansen. John Mogensen – Orkester Haimons, Sønderborg. Lørdag og Søndag.
     •     Lansen. Dansk-toppen Kjeld og the Donkeys. Mandag.
     •     Lansen. Dansk-toppen Flemming Werge – Blue Notes. Tirsdag.

      •     Hesteskoen. Jørgen Winckler – Valende Trio og Go-Go-Piger.
      •     Kathrinelund. Ulla Bach – The Avalons.

     •     Søby Kro. Dansk-toppen Taifuns.
      •     Ringriderkroen. Diskotek ved Kajs Musik fra Broager.
 Cykelforhindringsløb:
      •     Cykelforhindringsløb "Kend din Cykel" for alle friske piger og drenge. Rute, Jernbanegade – Perlegade – Rønhaveplads. Lørdag kl. 12.45.
            Søren Elholm, Tandslet, 12 år, vandt  Cykelforhindringsløbet og Cykelringridningen.

På stadion – Træningsbanen:
     •     Tattoo: Tveit Unions Musikkorps (N) – Haugesund Drillkorps (N) – Stahere Boys (Kenya) – Esbjerg Postbudes  Musikkorps – FDF/FPF

             Orkester, Nordborg. Søndag kl. 16.00 og kl. 19.00.
      •     Tattoo: Tveit Unions Musikkorps – The Prince of Wales Own Regiment of Yorkshire. Tirsdag. 19.00
      •     Fyrværkerikoncert: Tveit Unions Musikkorps, Kristiansand . Mandag kl. 21.00..
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.15.
 Ridehuset:
      •     Den gamle fodboldbane: Børneoptoget gik pladsen rundt anført af Tveit Unions Musikkorps, Kristiansand til Ridehuset - Børnematiné. kl. 14.45.
      •     Børnematiné. Der blev vist film og set opvisning af "Hesten". Tirsdag kl. 15.00.

 

       

  

 1976 1977                  1978 1979                 1980 1976 1976  
       

 

1977 I alle galger rides der fremover i 2 hold. Hold A. og hold B. Dog ikke ponygalgerne 17 og 18.
 Den traditionelle sløjfe, som både ryttere og frokostdeltagere hidtil har fået udleveret ved køb af henholdsvis ridekort og frokostkort, er sløjfet i år.
 Led i sparebestræbelserne.
 Slotspladsen "ombygning af slottet", færdig den 28. juni 1977.
 Sidste gang der gives kørselsgodtgørelse.
 I optoget deltager 6 ryttere fra Sønderborgs tyske venskabsby Mölln, sammen med Möllns Spielmannszug.
 På festpladsen:
      •     Cykelringridning for børn. To aldersgrupper, 7 – 9 år og 10 – 13 år. Det foregik i de "rigtige ringridergalger". Lørdag kl. 15.15.
      •     Cykelringriderkonger og -dronninger fra omegnen, dystede om over-cykel-ringriderkonge-titlen. Lørdag kl. 16.00. Jørgen Jørgensen vandt.
      •     Lansen. "Lær det fra starten". Ringrider-mini-frokost. Søndag kl. 14.30.

      •     Lansen. Ringriderkomiteen inviterede 580 pensionister med til ældre arrangement om tirsdagen.  The Band of the 16th/5th Queens Royal
            Lancers og Sønderborg frivillige Brandværn under ledelse af  "Lille Søren" leverede dansemusikken til ældre arrangement. Tirsdag kl. 15.00.
      •     Dødsdrom for tæt på pony-galge.
 Danseteltene:
      •     Lansen. The Riverside, Sønderjylland. Lørdag og Søndag. Restauratør Hans Nissen, "Færgegården".
      •     Lansen. Bamses Venner. Mandag og Tirsdag.
      •     Kathrinelund. Ulla Bach - The Avalons. Restauratør Herluf Petersen.
      •     Søby Kro. Sunbeams og Randi, Haderslev. Restauratør S. Damberg.

      •     Hesteskoen. Rio Amigo - Jørgen Winkler. Restauratør Martin Christiansen. "Vollerup Kro".
 Cykelforhindringsløb:
      •     Cykelforhindringsløb for alle friske piger og drenge – Reimerskolen. Lørdag kl. 12.45.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Børneforlystelser. Børneoptoget fra den gamle fodboldbane til "Lansen". Søndag. 540 børn deltog.
      •     Børneforlystelser. Børneoptoget med musik rundt på pladsen. Der blev bagt snobrød. Tirsdag kl. 14.30.
      •     Fodboldkamp: Old Boys kamp mellem SB og KB. Lørdag kl. 16.00. KB vandt 4 – 1.

      •     Tattoo: The Prince of Wales Own Regiment (GB), The Band of the 16th/5th Queens Royal Lancers (GB) og Odense Stålskibsværfts
             Orkester. Søndag kl. 16.00 og kl. 19.00.

      •     Tattoo: The Prince of Wales Own Regiment, The Band of the 16th/5th Queens Royal Lancers. Tirsdag kl. 19.00.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.00.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1 Halvblods vallak var førstepræmie, værdi 6.000,- kr.. En såkaldt kombineret ride- trækhest.
 Entrebilletter:
      •     Der udtrækkes hver dag en pony på entrebilletterne, samt 15 rundflyvninger over Als.
            Pensionister har gratis adgang til festpladsen, mod forevisning af deres pensionistkort.
 Ringriderfesten fik en sponsor "Sparekassen Sønderjylland".
 Kaj Olsen, Vester Sottrup, har fremstillet 5.000 farve-postkort med fire forskellige ringridermotiver.
 Politikommissær Chr. Ramsing orienterer om, at den nye færdselslovs regler om, at man har pligt til at blæse i spritballon, hvis vi politiet finder ens
 "kørsel" mistænkeligt, gælder også for ryttere.
 Ringridere må regne med at skattevæsnet gør krav gældende over for deltagerne. Den omfatter de personer, som har hestehold via driften af
 landbrugsejendomme. Landmænd blev sat i privatforbrug af egen hest. Beløbet var sat til 2.000,- kr.

 

       

  

 1977 1977 Postkort. 1977 1977 1977  
       

1978 Jørgen Nicolaisen, Købingsmark, 13 år, er den tredje dreng, der red med ved kongeomridningen.
 4 musikvogne med i optoget. To vogne råder ringriderfesten selv over, en tredje er skaffet på egnen, hvorimod den fjerde vogn hentes i Ribe med
 hestespand og kusk, Hans Madsen.
 Lotte og Claus Plum viste ringridning i Zoologisk Have i København. Det var i forbindelse med Det sønderjyske Jubilæumslotteri. 27. juni. 1978.
 Fyrværkeriet mandag rykket en time frem til kl. 22.00.
 I Rytteroptoget deltog 5 ryttere fra Sønderborgs tyske venskabsby Mölln, sammen med Möllns ungdoms- og fanfareorkester, Spielmannszugt.
 I spidsen for orkestret gik Till Eulensppiegel og blev levendegjort ved en nar i dragten fra Waldemar Aves.
 På festpladsen:
      •     Cykelringridning for børn. To aldersgrupper, 7 – 10 år og 11 – 14 år. Det foregik i de "rigtige ringridergalger". Lørdag kl. 15.15.
      •     Cykelringriderkonger og -dronninger fra omegnen, dystede om "Over-cykel-ringriderkonge-titlen". Lørdag kl. 16.00.
      •     Lansen. "Lær det fra starten". Miniringriderfrokost. Søndag kl. 14.30. Komiteen havde regnet med omkring 400 børn. Der kom næsten 1.200
            børn. Komiteen beklagede, da der ikke var pølser og sodavand alle.
      •     Lansen. Ringriderkomiteen inviterede 550 pensionister med til ældre arrangement om tirsdagen kl. 15.00.
      •     "Vindstyrke 11". Tidligere musikere fra Sønderborg frivillige Brandværn under ledelse af "Lille Søren" –  Carlsbergs orkester – The Prince of
            Wales Own Regiment, leverede dansemusikken til ældre arrangement.
 Danseteltene:
      •     Lansen. Birthe Kjær – "De fire Esser", lørdag og to orkestre spiller på skift. "Vagn og Vagabonderne" og  "Labrador 76", søndag og "Lille
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            Palle" – "Labrador 76", mandag og "Mc Kinleys", tirsdag. Restauratør Hans Nissen, "Færgegården".
      •     Kathrinelund – Søby Kro – Vollerup Kro – Hans Peder og Åses Kro var ny.
      •     Clup 11. Ringriderrevy fredag aften. To gange Mette og Lisbeth.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: Old Boys kamp mellem SB og KB. Lørdag kl. 16.00. SB vandt 6 - 3.
      •     Brydekamp A.K. Alsia mod Porsgrunn, Norge. Søndag kl. 14.30.
      •     Tattoo: The Prince of Wales Own Regiment – The Royal Hussars – Jugend Spielmanszug Stad Mölln – Esbjerg Veteranorkester – Broager
            Brandværns Orkester og Tambourkorps. Søndag kl. 16.00 og kl. 19.00.
      •     Fyrværkerikoncert: The Royal Hussars. Mandag kl. 21.30..
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.00.
      •     Tattoo: The Prince of Wales Own Regiment – The Royal Hussars. Tirsdag kl. 19.00.
 Den gamle fodboldbane:
      •     Børneforlystelser. Der blev bl.a. bagt snobrød. 240 børn deltog. Tirsdag kl. 14.15.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1 fem årig vallak var førstepræmien.
 Entrebilletter:
      •     Der udtrækkes hver dag en pony på entrebilletterne, samt mange rundflyvninger over Als. Pensionister har gratis adgang til festpladsen, mod
            forevisning af deres pensionistkort.
 Plakatkonkurrence:
      •     Alle børn op til 14 år deltog i en plakatkonkurrence på Kirketorvet. Lørdag kl. 13,30.
 Calsberg – Bryggeriets orkester deltog ikke i Rytteroptoget, da orkesteret krævede at hestevognen fra Calsberg skulle med i Rytteroptoget.
 Komiteen har det princip, at der ikke må foregå forretningsmæssig reklame i Rytteroptoget.

 

       

  

 1978 1978 1978 1978 1978  
       

 

1979 Optoget starter fra slotspladsen kl. 12.00. En halv time tidligere.
 Der deltog 349 musikere, samt herolder og 3 musikvogne med i Rytteroptoget.
 Ganske nyt. "Cine- Studio" der viste film i stil med de gode gamle 3-D-film i biograferne.
 Verdens yngste dødsdrom kører, Jes Winther, var med i det omrejsende dødsdrom.
 Der var ca. 200 forskellige former for forlystelser og 6 store restaurationer på pladsen.
 Der blev brændt 192,5 kg. krudt af til fyrværkeriet mandag aften.
 På festpladsen:
      •     Cykelringridning for børn. To aldersgrupper, 7 – 9 år og 11 – 13 år. Det foregik i de "rigtige ringridergalger". Der deltog 80 børn. Lørdag
            kl. 15.15.
      •     Cykelringriderkonger og -dronninger fra omegnen, dystede om over-cykel-ringriderkonge-titlen.  Der var 11 deltagere. Lørdag kl. 16.00.
      •     Lansen. Miniringriderfrokost for børn. Søndag kl. 14.30.
      •     Lansen. Ringriderkomiteen havde inviteret 500 pensionister med til ældre arrangement for ottende gang. En galge var stillet op og fire
            konkurrere på kæpheste og to endda i kørestol. Det norske Hakedals Musikkorps og det tyske Heeres Musikkorps 3, 3. Panserdivision og
            det engelske The Duke of Edinburghs Military Band underholdt. Tirsdagen kl. 15.00.
 Danseteltene. Der var gratis entre alle dage, i alle dansetelte, også i Lansen. Øl 10,- kr.:
      •     Lansen. Ulla Bach - The Avalons.
      •     Kathrinelund. Fire mands orkester, for de unge på fyrre.
      •     Søby Kro. Randi og Sunbeams spillede alle 4 dage. Mandag optrådte Baby Dolls, 4 dejlige topløse sorte piger fra Sydamerika.
      •     Fynshav Færgegård. Wigwam indianermusik.
      •     Hans Peder og Åses Kro. Radiserne.
      •     Hesteskoen. Rio Amigro.
 På stadion – Træningsbanen:
      •     Fodboldkamp: Old Boys kamp mellem SB og KB. Lørdag kl. 16.00. SB vandt 4 – 2.
      •     Tattoo: The Duke of Edinburghs Military Band – Jugend Spielmanszug Stad Mölln – Hakedals Musikkorps – Broager Brandværns Orkester og
            Tambourkorps – Varde Garden - Løgstør Garden. Søndag kl. 16.00 og  kl. 18,45.
      •     Fyrværkerikoncert: Mandag kl. 21.20..
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 22.00.
      •     Tattoo: The Duke of Edinburghs Military Band – Heeres Musikkorps 3, 3. Panserdivision – Hakedals Musikkorps – Løgstør Garden.
            Tirsdag kl. 18,45.
 Den gamle fodboldbane:
      •     Børneforlystelser. Der blev bl.a. bagt snobrød. I år skulle der ikke hentes adgangskort forud. Tirsdag kl. 14.15.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1 fin ride- og kørehest, en fem års halvblods vallak, var førstepræmien. Der var trykt 25.000 lodsedler.
 Entrebilletter:
      •     5,- kr. for voksne og 1,- kr. for børn. Pensionister har gratis adgang til festpladsen, mod forevisning af deres pensionistkort.
 Plakatkonkurrence:
      •     Det var skolebørn der skulle lave dette års Ringriderplakat. Ringriderfesten sendte materiale ud til skolerne på Als og Sundeved.
            1. Præmie. 500,- kr. Marianne Horstmann, Skovhøj 99, Høruphav, 13 år.
            2. Præmie. 200,- kr. Michael Petersen, Skovhøj11, Høruphav.
            3. Præmie. 100,- kr. Jette Bengt Olesen, Kyshøj 12, Høruphav.
            Der blev trykt 1.500 eksemplarer.
 Ringriderkomiteen indsamlede ting fra tidligere ringridninger i Sønderborg.
 Ringriderkomiteen gav 100,- kr. i dusør for Ringriderplakater, man ikke havde i forvejen.

 

       

  

 1979 1979 1979 1979 1979  
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 Ringriderfestens start og udvikling  

   

 

1980 Helle Clausen, Kasmosegård. Var tredje dame der deltog i kongeomridningen.
 Der er ikke mere tattoo om tirsdagen.
 Nyt tiltag. Starten på formiddagskoncert foran Rådhuset, lørdag kl. 10.30, med The Royal  Artillery Mounted Band, England.
 Kløvermark Skolens Trommekorps og Blæserorkester var grundstammen for den kommende Sønderborg Gade og garden deltog om søndagen i
 ringrideroptoget. Garden havde endnu ikke fået lavet nye uniformer.
 Sønderborg Garden blev stiftet 27. oktober 1980.
 Ringriderfesten havde sit eget udstillingstelt, hvor der vistes ringridning gennem tiden fra Sønderborg Ringridnings start i 1888 til dato.
 "Den lille Ringriderfrokost" i Lansen kom der 1.000 børn. En succes kan blive for stor. Derfor vil man til næste år overveje også her at indføre
 adgangskort.
 VM-rekord. Ved børnearrangementet blev der bagt verdens længste snobrød 6,27 meter.
 Stjerneparade i "Lansen". Lone Kellerman - Vivi Bak - Daimi og Gitte Hænning. Alle blev akkompagneret af det berømte orkester, Kansas City
 Stompers. Entré 15,- kr. Desværre ikke den store succes.
 Ved en udlejning i Vojens havde en af de kraftige efterårsstorme sønderrevet det Sønderjysk Ringridertelt.
 På festpladsen:
      •     Udstilling: Flyvevåbnet - Søværnet - Hæren - Frivillige tjeneste.
      •     Cykelringridning for børn. To aldersgrupper, 0 – 9 år og 10 – 15 år. Det foregik i de "rigtige ringridergalger". Lørdag kl. 15.00.
      •     Årets nyhed var:
                   Familie - Cykelringridning. Hele familien deltog i dysten om at blive familie - ringriderkonge. Lørdag kl. 16.00.
      •     Cykelringriderkonger og -dronninger fra omegnen, dystede om Kongernes Konge. Lørdag kl. 16.00.
      •     Lansen. Miniringriderfrokost for børn. "Lær det fra Starten". Alle børn under 14 år. var inviteret til fest. Søndag kl. 14.15.
      •     Brydestævne: Alsia mod "Urædd", Porsgrunn, Norge. Søndag.
      •     Lansen. Ringriderkomiteen havde inviteret 530 pensionister med til ældre arrangement for niende gang. Tirsdagen kl. 15.00.
 Danseteltene:
      •     Lansen. Kansas City Stompers med Lone Kellerman. Lørdag aften.
      •     Lansen. Kansas City Stompers med Vivi Bak. Søndag aften.
      •     Lansen. Kansas City Stompers med Daimi. Mandag aften.
      •     Lansen. Kansas City Stompers med Gitte Henning. Tirsdag aften.
      •     Kathrinelund. Sivanelli.
      •     Søby Kro. Randi og Sunbeams, samt Candy Floss Show.
                 Else Nielsen, havde Lansen og Søby Kro.
      •     Notmarkhus.
      •     Hesteskoen, Martin Christensen.
      •     Færgekroen, Hans Nielsen.
 På stadion:
      •     Ballonopstigning: Den 22 meter høje Karoline - Varmluftballon, opsendes fra stadion. Lørdag kl. 20.00.

      •     Tattoo: The Royal Artillery Mounted Band – The 5th Inniskilling Dragoon Guards – Osterode Fanfarenzug, Harzen – Jugend Spielmanszug
            Stad Mölln – Gråsten/Egernsund Brandværns Orkester. Søndag kl. 16.00 og kl. 18,45.

      •     Fyrværkerikoncert: The 5th Inniskilling Dragoon Guards. Mandag kl. 22.30..
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 Den gamle fodboldbane:
      •     Børnekonkurrencer. Børnene skulle prøve at bage verdens største snobrød. Fem meter var nok, men det blev til VM-rekord på 6,27 meter og
            det kunne spises. Tirsdag kl. 13.45.
 Sønderborg Rideklubs stalde:
      •     Orienterede berider Bent Schultz om Hesten. Derefter blev bålet tændt til "Verdens største Snobrød". Tirsdag kl. 13,45.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1 fin ridehest, en seks års vallak, var førstepræmien. Der var trykt 25.000 lodsedler.
 Ringriderfestens tombola:
      •    14 cykler og i tusindvis af andre værdifulde gevinster. Der var trykt 30.000 lodder.
 Entrebilletter:
      •     7,- kr. for voksne og 2,- kr. for børn. 28.544 Voksne  og 9.098 børn i alt 37.642 besøgende. Samlet indtægt 218.000,- kr. Overskud 47.000,- kr.
            Der blev uddelt 31.000,- kr. til foreninger.
 Mandagens fyrværkeri var rykket en time, fra kl. 22.00  til kl. 23.00, grundet sommertid.
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1981 Aabenraa, Gråsten og Sønderborg får nyt stort fælles Sønderjysk Ringridertelt, 100.000 kr., sponsoreret af Sparekassen Sønderjylland.
 Det nye Ringridertelt, der netop var afleveret til Gråsten - Åbenrå - Sønderborg, blev røg misfarvet af svovldioxyd på dyrskuepladsen, til
 ringriderfesten i Åbenrå.
 Medaljer nu i plet. Tidligere var medaljerne i sølv.
 Birthe Breum, Ustrup, 16 år, "snød" 457 ryttere søndag. Birthe blev den første Dronning i Sønderborg. Der deltog 134 kvindelige ryttere om
 søndagen.
 Sønderborg Garden deltog i Rytteroptoget, i deres nye flotte uniformer.
 Sønderborg Garden fik forud for tattoo indviet en nye fane, som de fik overrakt af Danmarks-Samfundet.
 Garden bestod af 17 medlemmer i tamburkorpset – 30 medlemmer i brass-bandet – trommeelevhold med 15 medlemmer.
 På festpladsen:
      •     Cykelringridning for børn. To aldersgrupper, 0 – 10 år og 11 – 13 år. Det foregik i de "rigtige ringridergalger". Børnekomiteen havde opfordret
            børnene til at klæde sig ud som eventyrfigurer. Lørdag kl. 15.15.
            Præmie for finest pyntede cykel, Karin Dall.
      •     Familie - Cykelringridning. Hele familien deltog i dysten om at blive familie - ringriderkonge. Lørdag kl. 15.15.
      •     Lansen. Miniringriderfrokost for børn. "Lær det fra Starten". Alle børn under 14 år. var inviteret til fest. Søndag kl. 14.15.
      •     Lansen. Ringriderkomiteen havde inviteret 500 pensionister med til ældre arrangement for tiende gang. Hans Tækker, Miang og Richard
            Fedders, Sønderborg underholdt. Tirsdagen kl. 15.00.
 Danseteltene:
      •     Lansen. City – Band – Solist Susanne Nielsen. Lørdag – Mandag – Tirsdag aften.
      •     Lansen. City – Band og Tommy Seebach med Seeback Band. Søndag aften.
      •     Søby Kro. Randi og Sunbeams, Haderslev. Alle 4 dage.
      •     Søby Kro. Baby Dolls, et forrygende lysshow. Mandag kl. 16.15 og kl. 20.00.
      •     Smugkroen. Poul – Peter – Harry – Solist Søren "Trut". Lørdag – Søndag aften.
      •     Smugkroen. Klein & Co. Mandag – Tirsdag aften.
      •     Hesteskoen, Vollerup Kro. Rio Amigos. ". Lørdag - Søndag aften.
      •     Hesteskoen, Vollerup Kro. Poul – Peter – Harry – Solist Søren "Trut". Mandag – Tirsdag aften.
                   Else Nielsen fra Søby Kro og Egon Haugaard havde:
                            Lansen – Søby Kro – Smugkroen – Hesteskoen.
      •     Kathrinelund. Ulla og The Avelons.
 På den gamle fodboldbane:
      •     Krammarked, alle 4 dage. Krammarked med 50 boder på den gamle fodboldbane. Første gang der var et Krammarked.
 På stadion:
      •     Alle børn var samlet på stadion til årets mest spændende og sjoveste oplevelser. Årets nyhed var:
                   Spil uden Grænser. Tirsdag kl. 14.00.
      •     Tattoo: The Queens Own Hussars – The Worchestershire and Sherwood Forresters Regimenrt – The Royal  Artillery Mounted Band –
                   Sønderborg Garden. Søndag kl. 16.00 og kl. 18,45.
      •     Årets nyhed var: Galla Lystattoo 1981:
                   The Queens Own Hussars – The Worchestershire and Sherwood Forresters Regimenrt – The Royal Artillery Mounted Band –
                   Sønderborg Garden. For første gang man forsøgte med et lys-tattoo, meget stemningsfuldt. Mandag kl. 22.15.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel:
     •     1 fin ride- og kørehest, "Flicka" 4 år, var førstepræmien. Pris pr. lod 2,50 kr. Hesten blev vundet på  nr. 22.555. Vicki Jørgensen, Tistrup,
           12 år. vandt "Flicka".
 Entrebilletter:
      •     8,- kr. for voksne og 2,- kr. for børn. Pensionister kom gratis ind ved forevisning af pensionistkortet. Det blev til 45.500 besøgende.
 Mandagens festfyrværkeri var flyttet fra ryttergalgerne til Stadion. Det skete efter afslutningen på Galla-Tattoo 1981.
 "Spil uden grænser". Børnene var svære at lokke til aktiviteterne.
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1982 Hovedkomiteen udstedte forbud mod enhver form for reklame, på hest og rytter.
 Den kendte påklædning er stadig:
      •     Mørk jakke, hvide benklæder, hvid kasket og lange sorte støvler - uden sporer.
            Hingste og ondartede heste må ikke deltage.
            Der må i Sønderborg kun bruges udleverede lanse.
            Der må kun være en rytter, om hver hest.
            Omridning om Konge-, Kronprinse-, Prinse- titlen ledes og afgøres af fem personer, som udpeges af rytterkomiteen, som afgørelse er
            definitiv.
 Fanebærer Chresten Blad, Majbøl, fik under ringriderfrokosten 55 års medalje og en æreslanse nr. 8.
 Ringriderfesten havde frygtet et ordentlig dyk i publikumsbesøget på grund af VM finalen i fodbold. Der kom 37.400 besøgende eller 2.000 færre end
 sidste år.
 Der deltog 100 børn og kun en familie, familien Nielsen fra Sundsmark, i Cykelringridning.
 Lansen var det eneste Dansetelt, hvor den skulle betales entre. Lørdag 20,- kr. og mandag 10,- kr. De to andre aftener kostede det ikke noget.

Ringridning
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 Øl kostede 12,- kr.
 Lansen var flyttet ned på sin gamle plads, i hjørnet op mod fængslet.
 På festpladsen:
      •     Cykelringridning for børn. To aldersgrupper, 0 – 10 år og 11 – 13 år. og familie - cykelringridning, hvor hele familien deltog i dysten om at blive
            familie – ringriderkonge. Lørdag kl. 15.15.
      •     Lansen. Miniringriderfrokost for børn. "Lær det fra Starten". Alle børn under 14 år. var inviteret til fest. Randi og Sunbeams underholdt.

           Søndag kl. 13.30.
      •     Opvisning:
                   Sønderborg Teak Won-Do. Søndag kl. 14.30.
      •     Lansen. Ringriderkomiteen havde inviteret 500 pensionister med til ældre arrangement for elvte gang.  Violinvirtuosen Wandy Tworek samt
            Randi og Sunbeams underholdt. The Royal Green Jackets, sluttede med at alle orkestrets medlemmer fandt en "Pige" at danse med.
            Tirsdagen kl. 14.00.
 Danseteltene:
      •     Lansen. Randi og Sunbeams, Haderslev.
      •     Hesteskoen. Jack-Pot.
      •     Hesteskoen. Nøgen-show "The Duo" ved Eva Axen og Michael. Mandag aften.
                   Else Nielsen fra Vollerup Kro og Egon Haugaard havde:
                           Lansen – Hesteskoen.
      •     Kathrinelund. Starlight-Kvartetten, Odense. Krovært, Erwin Jensen.
      •     Søby Kro. Haimonds. Krovært, Waldemar Jessen.
 På den gamle fodboldbane:
     •     Krammarked, alle 4 dage.
 På stadion:
      •     Tattoo: The Royal Green Jackets – The Kings Own Scottish Borderers – Danehof Garden – Sønderborg Garden. Søndag kl. 16.00 og
             kl. 18,45.
      •     Lystattoo 1982: The Royal Green Jackets – The Kings Own Scottish Borderers – Sønderborg Garden. Mandag kl. 22.15.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1 fin Hannoveraner, en fuldblods hoppe på otte år, var førstepræmien. Pris pr. lod 3,- kr. Hesten blev vundet af gårdejer Peter Jørgensen
             Lysabildskov.
 Entrebilletter:
      •     10,- kr. for voksne og 2,- kr. for børn. Pensionister kom gratis ind ved forevisning af pensionistkortet.
 Lys-tattooet mandag aften, varede tre kvarter og betjeningen af lyset stod civilforsvaret for.
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1983 I ponygalgerne 17 og 18 rides der nu også i 2 hold. Hold A. og hold B.
 Der deltog 89 Damer over 17 år, 39 Damer 15 -16 år, 73 Piger og 11 Drenge om søndagen.
 Heidi Taul Petersen, Vollerup, 4 år, er den yngste rytter der har deltaget.
 Civilforsvaret med "Walkie Talkie" deltager, for at undgå, at optoget deles.
 Helmuth Christensen, Hotel Dybbøl Banke, ny vært til ringriderfrokosten.
 Ny musikdirigent er Heine Nielsen. Heine har været med til ringridning i 30 år, som musiker.
 Heine har spillet under følgende dirigenter: Thjerning Hansen – Peter Cordsen – Henry Hejø – Jørn Lylloff – Harald Huus.
 Der er kun 2 musikvogne i år. Grundet indskrænkning i musikken.
 Hedebølge ramte ringridning. Der kom 600 færre besøgende, i forhold til sidste år.
 To filmselskaber var i marken i fire dage. Real Tasa fra Rinkenæs og "Mini -film", fra Sønderborg laver ringriderfilm.
 Ringriderstempel:
      •     Postvæsenet havde i perioden fra den 9. juni til 12. juli stempel breve med stemplet   "Besøg Ringriderfesten i Sønderborg – Nordeuropas
            største".
 To marinefartøjer:
      •     Engelske fregat "HMS Ajax" og danske minelægger "lossen" på ringriderbesøg. Gæstede havnen i fire dage.
 På festpladsen:
      •     Cykelringridning for børn. To aldersgrupper, 6 til 10 år og 11 til 14 år. Lørdag kl. 15.15.
      •     Børnenes egen markedsplads. Der var lavet kæmpe loppemarked. Lørdag kl. 15.15.
      •     Børnenes egen dyrskue. Børn havde kæledyr med som de viste frem. Der var mange flotte præmier til både den største, mindste, flotteste,
            grimmeste, tykkeste og tyndeste kæledyr. Der kom 22 børn med deres kæledyr. Lørdag kl. 15.15.
      •     Lansen. Den lille Ringriderfrokost. Miniringriderfrokost for børn. "Lær det fra Starten".  Alle børn var inviteret til fest. Søndag kl. 14.30.
      •     Lansen. Ringriderkomiteen havde inviteret 500 pensionister med til ældre arrangement. Violinvirtuosen Wandy Tworek og Elmo P. underholdt.
            The Royal. Tirsdagen kl. 14.30.
      •     Lansen. Miss Ringridning:
                   Førstepræmie en rejse til Mallorca. Konkurrencen blev aflyst, kun en der havde meldt sig.
 Danseteltene:
      •     Lansen. Sønderborg orkester "Darkness", spillede til "Synneborre Awten. Lørdag.
                   Zena spillede op til dans, søndag og mandag. Tirsdag var der diskotek og topløst Danseshow, The Beauty´s, 4 piger fra Århus og kåring
                   af den første Miss Ringridning.
                   Brydeklubben Alsia, Sønderborg Boldklub og Vidar var vært.
      •     Vollerup Kro. Sidste år hed Søby Kro. Randi og Sunbeams. Krovært, Else Nielsen.
      •     Kathrinelund. Star Light Kvartetten. Krovært, Erwin Jensen.
      •     Notmarkhus. Fancy. Krovært, Harald Christensen.
 På den gamle fodboldbane:
     •     Krammarked, alle 4 dage.
 På stadion:
      •     Tattoo: The Kings Own Scottish Borderers – Sønderborg Garden – Odense Pigegarde – Danmarks Garden, København – Løgstør Garden.
            Søndag kl. 16.00.
      •     Lystattoo 1983: The Kings Own Scottish Borderers – Sønderborg Garden – Odense Pigegarde – Danmarks Garden, København –
             Løgstør Garden. Mandag kl. 22.00.
      •     Fyrværkeri: Mandag kl. 23.00.
 Entrebilletter:
      •     10,- kr. for voksne og 2,- kr. for børn. Pensionister kom gratis ind ved forevisning af pensionistkortet. Værnepligtige kom gratis ind, soldaterne
            skulle være i uniform.
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1984 3 musikvogne.
 Nedre aldersgrænse for børns deltagelse indføres:
      •     Børn skal være fyldt 6 år.
 Dameklasserne bliver delte.
 Der deltog 45 Damer over 20 år, 49 Damer 17 – 19 år, 34 Damer 15 – 16 år, 75 Piger og 11 Drenge.
 Søndag den 8. Juli. En Luftballon – 7 UP – lettede fra stadion, men kunne ikke komme op over træerne, luftballonen hvæsede så voldsomt, at det
 skræmte et stort antal heste. Over 75 heste rev sig løs og galopperede ud gennem hovedindgangen og ud gennem byen, over broen til Dybbøl og ud
 til Ulkebøl. Enkelte måtte bagefter slås ned, nogle tilskuere måtte på skadestuen og en del biler blev beskadiget. En samlet erstatningssum på godt
 150.000,- kr.
 Deles mellem forsikringsselskaber og Ringriderfesten som kulancebeløb til de skadelidte, selv om der ved politiets undersøgelser ikke fandtes nogen
 ansvarlig.
 Efter samråd med rytternes repræsentanter, forriderne, blev det efter et par timer besluttet kun at gennemføre omridningen om de tre kongetitler.
 16 ryttere deltog. Blandt alle øvrige blev der trukket lod om præmierne i henhold til antal ringe.
 Der deltog 459 rytter om søndagen og 406 ryttere om tirsdagen.
 Politi og beredskabsstyrelsen udarbejdede en katastrofeplan for ringriderfesten.
 "Lansen" blev flyttet ned omkring domhuset.
 På festpladsen:
      •     Cykelringridning for børn i "Flyvningens tegn". 6 – 14 år. Lørdag kl. 15.15.
      •     Sønderborg Modelflyverklub viser forskellige modeller og informerer om modelflyvning. Lørdag kl. 16.15.
      •     Lansen. Den lille Ringriderfrokost. Miniringriderfrokost for børn. "Lær det fra Starten". Alle børn var inviteret til fest. Søndag kl. 14.00.
      •     Lansen. Ringriderkomiteen havde inviteret 550 pensionister med til ældre arrangement. The Royal Green Jackets  var meget populære, da de
           efter en lille koncert svingede "pigerne". Redaktør Wolff og Ronnyby Orkesteret underholdt. Tirsdagen kl. 14.30.
 Danseteltene:
      •     Lansen. Lipstick spillede op til "Synneborre Awten". Lørdag.
      •     Lansen. Zena spillede op til dans, søndag, mandag og tirsdag. Brydeklubben Alsia, Sønderborg Boldklub og Vidar var vært.
      •     Vollerup Kro. Randi og Sunbeams spillede op til dans. Krovært, Else Nielsen.
      •     Kathrinelund. Star Light Kvartetten spillede op til dans. Krovært, Erwin Jensen.
      •     Notmarkhus. Joyce spillede op til dans. Krovært, Harald Christensen.
 Kro:
      •     Finn-Inn.
 På den gamle fodboldbane:
      •     Krammarked, alle 4 dage.
 På stadion – Træningsbanen – Tattoo:
      •     Trampolinspring: Dansk trampolin Forbund. Landsholdet gav opvisning. Søndag kl. 15.30. og kl. 19.00.
      •     Tattoo: The Royal Green Jackets – Ronnebydraget – Sønderborg Garden – Gråsten Garden. Søndag kl. 16.00.
      •     Ballonopstigning fra stadion: Formand Per Christensen fortog ringridning fra en luftballon, hvor 7 UP ballonens skipper Hans Larsen vil styre  
             ballonen. Søndag kl. 17.00.
      •     Lystattoo 1984: The Royal Green Jackets – Ronnebydraget – Sønderborg Garden – Gråsten Garden. Mandag kl. 22.00.
      •     Fyrværkeri: Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1 fin halvblods vallak, "Sorteper" 6 år, var førstepræmien. Pris pr. lod 3,- kr.
            Hans Jørgen Søndergaard, Hørmarken, Sønderborg, vandt Sorteper. Hans datter Tina Søndergaard 16 år håber at hendes hest kommer sig
            efter de dramatiske begivenheder på Ringriderpladsen.
 Entrebilletter:
      •     10,- kr. for voksne og 2,- kr. for børn. Pensionister kom gratis ind ved forevisning af pensionistkortet. Værnepligtige kom gratis ind, soldaterne
            skulle være i uniform.
 Sønderjyllandsmønten blev udgivet for fjerde år i træk af Sparekassen Sønderjylland.
 KODA anlægger retssag mod ringriderfesten, der ikke vil betale musikafgiften på pladsen, hvilket gøglerne allerede gør, sagen tabes.
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1985 Mini-film fra Sønderborg havde præmiere på dokumentarfilmen "E ringrién", tirsdag den 4 marts i den store sal på biblioteket, filmen varede 45 min.
 Der var gratis adgang. Ved premieren måtte dørene lukkes et kvarter før forestillingens start. Alle stolerækker, gange og balkon var fyldt til
 bristepunktet.
 Rådhustorvet blev udvidet og blev færdig i sidste øjeblik. Der blev bl.a. opsat en ny rund granitmur.
 Rytteroptoget anføres af 2 ridende politibetjente – 6 herolder – 3 musikvogne – 4 orkestre – Efter rytteroptoget kom børnene med deres pyntede
 cykler.
 De første 10 ryttere i hver aldersklasse fik uddelt præmiekort og krans ved Musiktribunen.
 2 musikvogn - "Heines Band" og 1 musikvogn, fra det genopståede frivillige Brandværnsorker.
 Ringriderfesten skænker en ny tamburstav til Sønderborg Garden.
 15 gardehusarer og deres heste boede under ringrideropholdet i Sønderborg i Ridehuset på Ringriderpladsen. Der var åben hus alle dage.
 Der kunne købes T-shirts med Ringriderfesten bomærke.
 TV fra Danmarks Radio i Århus filmede optoget til programmet "Paraden".
 Røgbombe i dansetelt:
      •     En 23 årig mand fra Sønderborg smed en røgbombe af typen Hexit M-77, i et fyldt dansetelt, Vollerup Kro, så hen ved 100 måtte en tur på 
            hospitalet – de fleste dog kun til kortere observation.
            Ulykkelig komité, var kun to timer fra en fest-succes.
            Major Leif Kock Nielsen fra Gardehusarerne greb ind, da politiet ville lukke Vollerup Kros telt. Festen skulle fortsætte.
            Randi og Sunbeams klarede situationen i danseteltet Vollerup Kro helt professionelt.
 På festpladsen:
      •     Lansen. Den lille Ringriderfrokost. Miniringriderfrokost for børn. "Lær det fra Starten".
            Alle børn under 14 år, var inviteret til fest. Godt 400 børn deltog. Søndag kl. 15.00 - 15.30.
      •     Lansen. Ringriderkomiteen havde inviteret 500 pensionister med til ældre arrangement. Tre gardehusarer til hest, spillede en fanfare inde i 
            Lasen. Den Sønderjyske Gardes danseorkester – The Quebec Band – Johnna Madsen og Leif Maibom underholdt. Tirsdagen kl. 14.30.
 Danseteltene:
      •     Lansen. Woodoo spillede. Krovært, Erwin Jensen.
      •     Vollerup Kro. Randi og Sunbeams spillede op til dans. Mandag kl. 16.15 optrådte Stripteasedanserinden Tina. Krovært, Else Nielsen,
            10 års jubilæum på ringriderpladsen.
      •     Kathrinelund. Starlight Kvartetten spillede op til dans. Krovært, Erwin Jensen.
 Kro:
      •     Christian d. II.
 Cykelringridning Søndag:
      •     Alle børn i aldersgruppen 6 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Der mødes på Strandpromenaden foran Strandpavillonen kl. 11.00.
      •     Deltagelse i det store rytteroptog kl. 12.00.
      •     Cykelringridningen på træningsbanen kl. 13.00. Der deltog ca. 70 børn.
 På træningsbanen:
      •     Gardehusarerne gav opvisning. Søndag kl. 15.45. Mandag kl. 21.45.
      •    Alle børn under 14 år, var inviteret til fest. Godt 400 børn deltog. Søndag kl. 15.00 - 15.30.
 På stadion:
      •     Tattoo: Gardehusarerne – The Quebec Band – Sønderborg Garden – Den Sønderjydske Garde. Søndag kl. 16.00.
      •     Lystattoo 1985: The Quebec Band – Den Sønderjydske Garde – Sønderborg Garden. Mandag kl. 22.00.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 På den gamle fodboldbane:
      •     Krammarked, alle 4 dage.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1 fin 3-årige hoppe "Daisy", var førstepræmien. Pris pr. lod 3,- kr. Hesten blev vundet af Jytte Seemann, Sønderborg.
 Entrebilletter:
      •     12,- kr. for voksne og 3,- kr. for børn. Pensionister kom gratis ind ved forevisning af pensionistkortet. Værnepligtige kom gratis ind, soldaterne
            skulle være i uniform.
 Byens nye Hotel Scantic får et møderum med navnet Lansen.
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1986 Vagtmandskab i Pladskomiteens vogn, under de 4 dages fest.
 Hovedkomiteen lader foretage en publikumsanalyse.
 Blandt mange konklusioner var: 96 % af gæsterne danske. De udenlandske gæster kommer fra Flensborg og lige syd for grænsen. 35 % af
 danskerne kommer far lokalområdet. 35 % fra det øvrige 04- område. 69 % af gæsterne finder Rytteroptoget og Tattoet af høj kvalitet. Minusserne er
 få, desværre fortæller analysen ikke, hvorfor f.eks. Sønderborgerne vælger Ringriderfesten fra.
 Hilmer Holm og Poul G. Larsson fremkom på et ringridermøde med forslag om en Ringriderstatue. Sønderborg Kommune var positiv. Drøftelse blev
 taget med Statens Kunstfond om økonomisk bistand. 12. marts 1987 blev det et ja og kunstfonden udpegede Professor Richard Winther til opgaven.
 Der 3. oktober 1995 blev kontrakten annulleret af Sønderborg Kommune og dermed også til over en halv million kr. fra Statens Kunstfonden.
 4 nye kunstnere blev udvalgt til en konkurrence med start 15. juli 1996 til januar 1997.
 Vinderen blev billedhugger Hans Pouli Olsen. Statuen blev afsløret den 10. juli 1998.
 Politibetjentene Susan Jørgensen og Arne Riis, red i uniform i spidsen for rytteroptoget. Susan var Sønderborgs første kvindelig politibetjent.
 Der var omkring 300 forretninger - gøgl på pladsen. Heri indgår også de op mod 100 på krammarkedet.
 Der var igen en dødsdrom på pladsen.
 På festpladsen:
      •     Lansen. Den lille Ringriderfrokost. Miniringriderfrokost for børn. "Lær det fra Starten". Alle børn under 14 år, var inviteret til fest. Søndag kl.
             15.00 - 15.30.
      •     Lansen. Ringriderkomiteen havde inviteret 500 pensionister med til ældre arrangement. Broager frivillige Brandværns tyroler- og
             danseorkester underholdt. Tirsdag kl. 14.30.
 Danseteltene:
      •     Lansen. Trans Eurpa Express. Krovært, Erwin Jensen.
      •     Vollerup Kro. Randi og Sunbeams spillede op til dans. Mandag kl. 16.00 optrådte Stripteasedanserinden Melina. Krovært, Else Nielsen.
      •     Kathrinelund. Rico Kvintetten spillede op til dans. Krovært, Erwin Jensen.
 Kro:
      •     Katrinelunds øl og snapstelt underholdt Svenne på orgel alle 4 dage.
 Cykelringridning Søndag:
      •     Alle børn i aldersgruppen 6 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Der mødes på Strandpromenaden foran Strandpavillonen i Lucky Luke stil.
             Der var cowboyhatte til alle kl. 11.00.
      •     Efter rytteroptoget kom børnene med deres pyntede cykler, kl. 12.00.
      •     Cykelringridningen på træningsbanen kl. 13.00. Der deltog ca. 80 børn.
 På træningsbanen:
      •     Hyggelig børnetræf. Alle børn er velkommen. Det store Lucky Luke Træf. Børnenes eget krammarked. Tirsdag kl. 15.00 – 17.00.
 På stadion:
      •     Tattoo: The Royal Hussars – Sønderborg Garden – Broager Brandværns Orkester – Ringkøbing Garden. Søndag kl. 16.00.
      •     Lystattoo 1986: The Royal Hussars – Prinsens Livregiment – Sønderborg Garden – Broager Brandværns Orkester. Mandag kl. 22.00.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 På den gamle fodboldbane:
      •     Krammarked, alle 4 dage.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1 fin 3½-årige blå skimmel "Silver", var førstepræmien. Pris pr. lod 3,- kr. Oplaget var på 30.000 eksemplarer.
      •     Britta Christensen, Broager vandt "Silver".
 Entrebilletter:
      •     12,- kr. for voksne og 3,- kr. for børn. Pensionister kom gratis ind.
      •     Besøgstallet var: 41.225 besøgende, der gik gennem tælleapparaterne.
      •     Der blev trukket lod om 1 rejse til en værdi af 2.500,- kr., samt 25 gavekort á 100,- kr. på entre billetten.
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1987 465 forslag blev indleveret til årets Ringriderplakat. Alle 465 plakater blev sendt ud i området til butikker og andre steder. De tre udsatte præmier blev:
      •     1 Christina Sperling Jensen, Videbæk. 14 år. Præmie 500,- kr. og en joggingdragt.

      •     2 Signe Bondrup Jensen, Sønderborg. 13 år. Præmie 300,- kr. og en sportstaske.

      •     3 Christin Kildegaard, Høruphav. 10 år.          Præmie 100,- kr. og en sportstaske.

            Samtlige plakatforslag fik en sparrekassebog på 25,- kr. til Sparekassen Sønderjylland.
 Det var sidste gang Randi og Sunbeams spillede til Ringriderfesten i Sønderborg.
 På rådhustorvet:
      •     Sønderborg Garden gav koncert og Mini- Tattoo. Lørdag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Lansen. Stort Børnematiné. Alle børn under 14 år, var inviteret til fest. Lises Country Show underholdt. Godt 600 børn deltog.
            Søndag kl. 15.00 - 15.45.
      •     Lansen. Ringriderkomiteen havde inviteret 600 pensionister med til ældre arrangement. Sønderborg Harmonikaorkester underholdt.
            Tirsdag kl. 15.00.
 Danseteltene:
      •     Lansen. Fancy spillede, alle 4 dage. Krovært, Helmut Christensen.
            Lansen. Riverside City Band spillede, søndag, kl. 17.00.
      •     Vollerup Kro. Randi og Sunbeams spillede op til dans alle 4 dage. Krovært, Else Nielsen.
            Vollerup Kro. Samba Banditos underholdt med samba rytmer, søndag og tirsdag kl.18.00.
            Vollerup Kro. Mandag kl. 16.15 optrådte Stripteasedanserinden Charlie.
      •     Kathrinelund. Woods spillede op til dans. Krovært, Erwin Jensen.
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      •     Christiand. d. II.
 Kro:
      •     Katrinelunds øl og snapstelt underholdt Svenne på orgel alle 4 dage.
      •     Mexico Grill.
 Cykelringridning Søndag:
      •     Alle børn i aldersgruppen 6 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Der mødes på Strandpromenaden foran Strandpavillonen, kl. 11.00.
      •     Efter rytteroptoget kom børnene med deres pyntede cykler og de havde deres egen musikvogn med i optoget, kl. 12.00.
      •     Cykelringridningen på træningsbanen kl. 13.00.
 På stadion:
      •     Alsisk Topfodbold. De 22 bedste spillere fra Als mødtes. Lørdag kl. 16.00.
 På træningsbanen:
      •     Familiehyggeeftermiddag for børn og forældre i indianernes tegn. Tirsdag kl. 15.00 – 17.00.
 På Træningsbanen:
      •     Tattoo: The Military Band of the Staffordshire Regiment – Sønderborg Garden – Den Sønderjydske Garde – Nordals FDF – Himmerlands
            Trommekorps. Søndag kl. 16.00.
      •     Lystattoo 1987: The Military Band of the Staffordshire Regiment – Sønderborg Garden – Den Sønderjydske Garde – Varde Garden.
            Mandag kl. 22.00.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 På den gamle fodboldbane:
      •     Krammarked, alle 4 dage.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     1 fin 4-årige krydsning mellem en Trakhener og en Hannoveraner, "Tanja", var førstepræmien.
      •     "Tanja" blev vundet på nr. 18.746. Lodsedlen blev ikke solgt, så hesten blev vundet af komiteen selv.
 Entrebilletter:
      •     15,- kr. for voksne og 5,- kr. for børn. Pensionister kom gratis ind.
      •     Den samlede entréindtægt blev på 511.035,- kr.
      •     Besøgstallet var: Voksne 31.976. Børn 6.279. I alt 38.255 besøgende gik gennem tælleapparaterne.
      •     Der blev trukket lod om 1 rejse til en værdi af 2.500,- kr., samt 25 gavekort á 100,- kr. på entre billetten.
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1988 5 festlige jubilæumsdage, fredag - tirsdag.
 100 års jubilæumsskrift - jubilæumsmedalje - slips - øloplukker - en rose til knaphullet, til samtlige ryttere.
 Jubilæumsreception fredag den 8. Juli, i Riddersalen på Sønderborg Slot. Fredag kl. 14.00 - 16.00.
 Ringriderudstilling på Sønderborg Slot i anledningen af ringriderjubilæet blev særdeles godt besøgt.
 Amtsborgmester Kresten Phillipsen og Sønderborgs Borgmester Alfred Krogh Petersen red med i optoget.
 Borgerforeningen i Sønderborg´s Skyttelaug gik med i optoget i fuldt ornat og bevæbning som en hilsen.
 9 orkestre - 382 musikere:
     •     US Airforce Band USA, to britiske militærorkestre, 2nd Royal Anglian og The Queens Dragoon Guards. Fra venskabsbyerne. Finland
           Bjørneborg Arbejder Kapel og Sverige Black Cow, Sigtuna, bigband orkesteret – Gardehusarregiments Hesteeskorte med 17 heste –
           Sønderborg Garden –  Den Sønderjydske Garde – Gråsten Garden – 3 musikvogne med orkestre – 6 herolder.
     •     Ungdomsorkesteret Shoreline USA, blev sendt ud som musikalsk forløber søndag kl. 11.20, fra Slotspladsen til Ringriderpladsen, ad samme
           rute som rytteroptoget.
     •     Vindstyrke 11 roterede hele lørdag formiddag rundt i centrum. Lørdag kl. 10.00.
 Herold, Carl Chr. Winterskov, komponerede en ny marchsignal. Blev spillet første gang søndag morgen til reveillen kl. 8.25.
 Ringriderpladsen. Danmarks Tivoli Forening fejrede Ringriderfestens 100 års jubilæum, med at invitere til en familieeftermiddag for børn og voksne.
 Mandag fra kl. 14.00 - 18.00 var der væsentlig rabat på forlystelserne og slikboderne. Ringriderfesten havde nedsat sin voksenpris med 5,- kr. til
 ringriderpladsen.
 Herolderne fik nye dragter, der minder om riddertiden.
 Ny rekord: 485 ryttere deltog om søndagen.
 Flag og flagbeskyttere fra de omkringliggende 12 ringriderforeninger deltager fremover.
 Sønderjyllands Amt v/Amtsborgmesteren har skænket 13 sølvplader til foreningsflagene.
 Kæpheste optog gennem byen. Der var gratis kæphest og ringriderhue til de første 500 børn. Sønderborg Garden førte kæphesteoptoget an.
 Ruten: Georg Hansensvej / Perlegade / St. Rådhusgade / Brogade / Slotsgade. Der blev gjort holdt undervejs og og der "Rides" til rings, med
 overraskelser til deltagerne. Start lørdag kl. 10.15.
 Ringriderstatuen af Richardt Winther blev ikke færdig, men en model var placeret i gevinstteltet.
 Ringriderforeningerne i Sønderborg, Gråsten og Aabenraa købte en flot sejldug og siddebeklædning til "Ringriderteltet", til over en kvart million kroner.
 Over 100 butikker havde fulgt opfordringen til at dekorere et eller flere vinduer med ringriderjubilæet som motiv. Ringriderkomiteen havde bedt
 publikum stemme på det vindue de fandt bedst.  Det blev firma Lorenz Andersen, Inspiration, der fik flest stemmer blandt de ca. 600 der deltog i
 afstemningen. Blandt de indsendte forslag blev der trukket lod om en cykel, en middag for to på Strandpavillonen og en Walkman.

På rådhustorvet:
      •     Trafikradioen sendte direkte fra Rådhustorvet. Fredag  kl. 16.10 - 18.00.
      •     Trafikradioen sendte direkte fra Rådhustorvet med Lars E. Christiansen, Jørgen Kirkholm og Georg Julin. Musikalsk underholdning bl.a. ved
            det amerikanske luftvåbens Glen Millerband, Serenade in Blue. Lørdag  kl. 10.05 - 11.00.
      •     2nd Royal Anglian gav koncert. Mandag kl. 11.00.
      •     Undomsorkester Shoreline gav koncert. Mandag kl. 16.00.
      •     The Queens Dragoon Guards gav koncert. Tirsdag kl. 15.00.
 På festpladsen:
      •     Lansen. Herrefrokost. 1.156 frokostgæster. Der var lavet et anneks til Lansen for at få plads til 250 ekstra pladser. Mandag kl. 12.00.
            Lansen. Ringriderkomiteen havde inviteret 650 pensionister med til ældre arrangement. "Vindstyrke 11" skabte den rette stemning hos de
                          ældre. Sønderborg Garden – 2nd Royal Anglian – The Quuens Dragon Guard spillede. De unge englændere slap ikke for at træde 
                          dansen med Sønderborg-damerne. Jørn Hjorting og Georg Julin fra Danmarks Radio var i Lansen, de sprang op på senen og
                          underholdt. Tirsdag kl. 14.00.
 Danseteltene:
      •     Lansen. Fancy spillede, Fredag - Lørdag - Søndag- Mandag. Krovært, Helmut Christensen.
            Lansen. Kåring af årets sommerpige 1988. Præmie: En rejse til Mallorca i 8 dage. Fredag, kl. 17.00.
            Lansen. Vrinsk i teltet. Danmarks Radio sendte et jubilæmsshow med Jørn Hjorting og Georg Julin. Gratis adgang. Søndag kl. 14.00 - 16.00.
            Lansen. Galla-Festen. Sønderborg-aften for de unge på 40 med Broager Brandværns Danseorkester. Entre 100,- kr.. Tirsdag kl. 21.30.
      •     Vollerup Kro. Non stop musik med: Scandinavia Band og Yo-Yo med tromtetisten Kaj Riedel. Alle 5 dage. Krovært Else Nielsen.
            Vollerup Kro. Årets Ølmave,. Konkurrenceregler:  Mål af ølmave – Øldrikning – Ølmave-posering – Ølmave-dans. Mandag kl. 17.30.
      •     Kathrinelund. Anne Karin kendt fra Melodi Gran Prix og Squasssh, et af Danmarks bedste showbands Krovært, Erwin Jensen.

      •     Christian d. II. Randi & New Sunbeams. Fredag kl. 19.00 - 02.00.
            Christian d. II. Den glade sønderjyde, Chresten Pode. Lørdag kl. 16.00.
            Christian d. II. Randi & New Sunbeams. Lørdag kl. 20.00 - 02.00.
            Christian d. II. Den glade sønderjyde, Chresten Pode – Randi & New Sunbeams. Søndag kl. 16.00 - 02.00.
            Christian d. II. Stort show: Dirty Dancing med Randi´s Dancers. Søndag kl. 23.30.
            Christian d. II. Gratis kaffe for frokostdeltagerne plus elegant striptease, Miss Stella. Mandag kl. 16.00.
            Christian d. II. Randi´s Danseshow. Forførende parodi på Madonna & Marylin Monroe. Mandag kl. 17.00.
            Christian d. II. Den glade sønderjyde, Chresten Pode. Tirsdag kl. 14.00.
            Christian d. II. Randi & New Sunbeams. Tirsdag kl. 19.00 - 02.00.
 Kro:
      •     Katrinelunds øl og snapstelt underholdt Svenne på orgel alle 5 dage.
 Cykelringridning Søndag:
      •     Alle børn i aldersgruppen 6 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Der mødes på Strandpromenaden foran Strandpavillonen, kl. 11.00.
      •     Efter rytteroptoget kom børnene med deres pyntede cykler og de havde deres egen musikvogn med i optoget, kl. 12.00.
      •     Cykelringridningen på træningsbanen kl. 13.00.
 På træningsbanen:
      •     Alle børn var inviteret til gratis ringriderfrokost i picknic-stil. Black Cow, Big Band underholdt. Søndag kl. 15.00.
      •     Familietræf for børn og forældre med konkurrencer og underholdning ved Gråsten Garden samt Gardehusarregiments Hesteeskorte.
            Tirsdag kl. 15.00.
 På stadion:
      •     Opvarmnings-fodboldkamp mellem puslinge. Lørdag kl. 15.00.
      •     Bjørneborg Arbejder Kapel underholdt. Lørdag kl. 15.30.
      •     Fodboldkamp mellem 1. divisionshold Silkeborg og et forstærket Ulkebøl hold. Lørdag kl. 16.00.
 Ringriderpladsen Tribune:
     •      Venskabsby-koncert ved Bjørneborg Arbejder Kapel 48 musikere og Sigtunas Big Band, Black Cow, 25 mand. Tirsdag kl. 21.00.
 På Træningsbanen:
      •     Tattoo: 2nd Royal Anglian – The Queens Dragoon Guards – US Airforce Band, Serenade in Blue – Gardehusarregiments Hesteeskorte –   
            Broager Brandværns Orkester og Tamburkorps – Sønderborg Garden – Gråsten Garden – Den Sønderjydske Garde –
            Bjørneborg Arbejder Kapel – Undomsorkester Shoreline – Søndag kl. 16.00.
      •     Lystattoo 1988: Sigtuna Big Ban Black Cow – 2nd Royal Anglian – The Queens Dragoon Guards – US Airforce Band – Bjørneborg Arbejder
            Kapel – Broager Brandværns Orkester og Tamburkorps – Den Sønderjydske Garde – Gråsten Garden – Sønderborg Garden –
            Herolderne – Gardehusarregiments Hesteeskorte. Mandag kl. 22.00.
      •     Fyrværkeri:. Jubi-fyrværkeriet kostede 45.000,- kr. Mandag kl. 23.00.
 På den gamle fodboldbane:
      •     Krammarked, alle 4 dage.
 Ringriderfestens lodseddel, pris 4,- kr.:
      •     En 7-årige mørkebrun vallak Oldenburger/Holsteiner "Prins", var førstepræmien. Værdi 7.000,- kr. –  Gevinster for 26.000,- kr.. Der var 30.000
             lodsedler der skulle sælges.
 Entrebilletter:
      •     15,- kr. for voksne. Børn og pensionister kom gratis ind.
      •     Der blev trukket lod om 1 rejse til en værdi af 2.500,- kr., samt 25 gavekort á 100,- kr. på entre billetten.
 Besøgstallet var 41.830, der gik gennem tælleapparaterne.
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 Gardehusarregiments Hesteeskorte. 2nd Royal Anglian
The Queens Dragoon Guards

US Airforce Band, Serenade in Blue Broager Brandværns Orkester
Vindstyrke 11

Sønderborg Garden
Den sønderjydske Garde

 

   

 

1989  Pladsen er åben 4 dage, Lørdag - tirsdag.
 Sønderborg Slot havde besøg af Bundespräsident von Weizsäker og frue. Det var Ringriderfestens herolder der blæste Ringriderfanfaren som
 velkomsten til Bundespräsidenten. Ringriderfanfaren er en tysk rytterfanfaremarch "Fehrberliner Reitermarch". Jydske havde en "Søndagens Fritz":
 ..... en melodi som hjemmetyskerne jo forbinder med en helt anden tekst. "Wir wollen unseren lieben Kaiser Wilhelm wieder haben".
 Årets avisdebat gik ud på:
     •     Om ringriderpladsen skulle flyttes uden for byen til fordel for et byggeri.

Tirsdagskongen får fremover et foto af Sandemann Pokalen.
 Hovedkomiteen havde stor udskiftning. Syv nye i front for festen:
     •     Jens Schmidt, Per Christensen, Dennis Larsen, Peter Hansen, Robin Gottlieb, Bent Thyssen og Buster Nissen.
 Optoget: 
     •     Hjemturen om aftenen sker i år ad St. Rådhusgade.
 Udlændinge kan ride med.
 Kunstneren Richarh Winter, lover at ringriderstatuen skal afsløres på Sønderbro, 1. juli. 1991.
 På rådhustorvet:
      •     Sønderborg Garden gav koncert. Lørdag  kl. 12.00
      •     Greenwill High School Band fra USA gav koncert. Mandag kl. 11.00.
      •     Randers Garden gav koncert. Mandag kl. 14.00.
      •     Jugend Bigband, Flensborg gav koncert. Tirsdag kl. 10.45.
      •     Greenwill High School Band fra USA gav koncert. Tirsdag kl. 14.00.
      •     The Royal Scots Dragoon Guards gav koncert. Tirsdag kl. 14.30.
 På festpladsen:
      •     Lansen. Herrefrokost. Adgangskort nødvendig. Mandag kl. 12.00.
      •     Lansen. Ringriderkomiteen havde inviteret 500 pensionister med til ældre arrangement. Adgangskort nødvendig. Tirsdag kl. 14.00.

Danseteltene:
      •     Lansen. "Fenders" spillede. Lørdag, kl. 21.00. Vært, Interscan.
            Lansen. Sønderjysk mester i øldrikning blev kåret. Lørdag aften.
            Lansen. Musik og dans ved Broager Brandværns Danseorkester. Søndag kl. 22.00.
            Lansen. Kim Larsen& Bellami samt Fancy gav koncert. Pris 120,- kr. Mandag kl. 20.00.
            Lansen. Musik og dans ved Broager Brandværns Danseorkester. Der kunne købes en platte for 98,- kr. Tirsdag kl. 21.00.
      •     Hesteskoen. sidste år (Vollerup Kro) Scandi-Kaj-Yo-Band spillede alle 4 dage. Krovært Else Nielsen.
            Hesteskoen. Pigegruppe "Miss Wet International Show" kunne byde på noget specielt efter ringriderfrokosten, mandag.
      •     Christian d. II. Randi & New Sunbeams. Lørdag kl. 16.00. - Søndag kl. 13.00 - Mandag kl. 16.00 - Tirsdag kl. 13.00. Krovært Bjarne Kock.
                            I pauserne afløste "Menu Trio".
                            7 af "Randi´s dancers" optræder. To gange, alle 4 dage.
 Cykelringridning Søndag:
      •     Alle børn op til 15 år blev inviteret til cykelringridning. Der mødes på Strandpromenaden foran Strandpavillonen, kl. 11.00.
      •     Efter rytteroptoget kom børnene med deres pyntede cykler. kl. 12.00.
      •     Cykelringridningen på træningsbanen kl. 13.00.
 På træningsbanen:
      •     Børnene samledes på træningsbanen og med Varde Garden marcherede børnene festpladsen rundt. Søndag kl. 14.00.
      •     Alle børn var inviteret til gratis Børnematiné. Underholdning: 
            Pigeshow-gruppen "Frueflæsk" og "Kim & Co" med bl.a. Kim Larsen parodier. Søndag kl. 14.30.
      •     Familietræf for børn og voksne. Kunne muntre sig med snobrødsbagning , forskellige legeaktiviteter og underholdning. Tirsdag kl. 15.00.
 På stadion:
      •     Fodboldkamp. Lilleput: Dybbøl - UIU-Ulkebøl Lørdag kl. 15.00. UIU-Ulkebøl vandt 10 - 0
      •     Fodboldkamp. Udvalgt alsisk hold mod UIU-Ulkebøl, Danmarksserieholdet. Lørdag kl. 16.00. Kun 150 tilskuere så kampen som endte 1 - 1.
      •     Tattoo. Søndag kl. 16.00.
      •     Lystattoo 1989. Mandag kl. 22.00
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 På den gamle fodboldbane:
      •     Krammarked, alle 4 dage.
 Ringriderfestens lodseddel, pris 4,- kr.:
      •     En fin 9-årige Trakener-hoppe, "Giesella" mørkerød med stjern , var førstepræmien.
            Lotterikomiteen havde respekteret, at vedkommende der havde vundet  lotterihesten blev anonym.
 Entrebilletter:
      •     15,- kr. for voksne og 5,- kr. for børn. Pensionister kom gratis ind.
      •     Der blev trukket lod om 1 rejse til en værdi af 2.500,- kr., samt 25 gavekort á 100,- kr. på entre billetten.
 Festpladsen lukkede kl. 02.00.
 Besøgstallet var 38.524, der gik gennem tælleapparaterne.
1989  - 1999   Nyt sekskantet telt til ryttergevinster og til lodsedelsalget.

 

   

  

 1989 Herrefrokost The Royal Scots Dragoon Guards Greenwill High School Band -
The Harogate Granby Band

1989  

       

  

 1989 1989 Sønderborg Garden 1989 Børnematiné   -   "Frueflæsk"  
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 Ringriderfestens start og udvikling  

   

 

1990 Pladsen er åben 5 dage, fredag, den 6. juli - tirsdag, den 10. juli.
 Reveille for Ringriderformanden, Jens Schmidt, Grundtvigs Allé 12. Engelsk militærmusik, samt 6 herolder. Søndag kl. 08.10.
 Reveille for Borgmester Ingolf Winsor, Slåenhegnet 1. Søndag kl. 09.00.
 3 store Tivoli dannede Sønderjyllands største forlystelsespark. 200 forlystelser og boder med 65 på krammarkedet. 3 stor dansetelte.
 Oberstløjtnant A.B.Christensen var til hest, han deltog i rytteroptoget søndag.
 Sønderborg Kommune afholdt "Aktiv ferie". En del af børnene udfoldelse sig i form af ringridning på kæphest i slottes park. Den 28. juni.
 Malermester Chr. Paulsen blev udnævnt til Sønderborgs første æresborger. Ringriderfesten hædrede også Chr. Paulsen, med Æresmedalje i guld.
 Sonja Christensen,  Elstrup, var den første Dame der fik en 40 års medalje.
 Nye "ny sølv" medaljer. Medaljerne er nu ikke mere i plet.
 På rådhustorvet:
      •     Børneoptog: Sønderborg Garden gik gennem Perlegade til Rådhustorvet. Børnene mødtes på Rådhustorvet og pyntede cyklerne.
            Lørdag Kl. 12.00.
      •     Sønderborg Garden gik i spidsen for børneoptoget med deres pyntede cykler til festpladsen. Lørdag kl. 14.00.
      •     Regimental Band of The Royal Anglians gav koncert. Mandag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Lansen. Børnene samledes på træningsbanen og med Gråsten Garden marcherede børnene festpladsen rundt. Søndag kl. 14.30.
            Gratis underholdning ved Cirkus Alfredo – is og sodavand.
      •     Lansen. Herrefrokost. 850 frokostgæster. Vært, Interscan. Adgangskort nødvendig. Mandag kl. 12.00 - 16.30.
      •     Lansen. Ringriderkomiteen havde inviteret 550 pensionister med til ældre arrangement. Adgangskort nødvendig. Tirsdag kl. 14.00.
 Danseteltene:

     •     Lansen. Discoshow og opvisningsprogram fra aerobic-holdet,  In-shape fitnesscenter. Vært, Interscan. Gratis entre. Fredag kl. 20.00 - 02.00.

            Lansen. 60ér show. Nordjyske "Fozzie & the Teddybears" spillede non stop. Vært, Interscan. Gratis entre. Lørdag kl. 20.00 - 02.00.
            Lansen. Firma- og familiesaften med den kendte tjener Frandsen. 3 retters menu: kr. 225,00 pr. kuvert, kun mod forudbestilling.
            Vært, Interscan. Søndag kl. 19.00 - 21.30.
            Lansen. "Æ sus fra æ sundgaf" - "Originale Fördekrainer" - "Kansas City Stompers" - og rideskolelærerinde Erna Iversen underholdt.
            Aftenens konferencier: Dario Campeotto. Vært, Interscan. Gratis entre. Søndag kl. 21.30 - 02.00
            Lansen. Fra Østrig kom "Die 5 Steirer" Vært, Interscan. Gratis entre. Mandag kl. 21.00 - 02.00.
            Lansen. "Die 5 Steirer" underholdt. Vært, Interscan. Gratis entre. Tirsdag kl. 21.00 - 02.00.
      •     Hesteskoen. Non stop musik, "Scandiinavia Band - YoYo Band". Krovært Else. Alle 5 dage.
            Hesteskoen. "Miss Wet International Show" efter herrefrokosten. Mandag kl. 16.30 og 19.00.
      •     Christiern d. II. "Randi & New Sunbeams" og "Chassé". Fredag kl. 19.00. Lørdag kl. 14.00. - Søndag kl. 12.00 - Mandag kl. 16.00 -
            Tirsdag kl. 12.00. 11 af "Randi´s Danceres" optrådte alle 5 dage. Krovært Bjarne Kock.             
 Kro:
      •     Rytterkroen. "Svenne" og husorkestret "Efter bedste evne" underholdt. Der kunne købes: Hjemmelavet Skipper labskovs. Alle 5 dage.
 På træningsbanen:
      •     Alle børn i aldersgruppen 0 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Der mødes på Strandpromenaden foran Strandpavillonen.
            Søndag kl. 13.00.
      •     Cykelringridningen på træningsbanen. Der var to aldersgrupper, 0 – 9 år og 10 – 14 år. Søndag kl. 13.00.
      •     Familietræf for børn og voksne. Kunne muntre sig med snobrødsbagning , forskellige legeaktiviteter og underholdning. Tirsdag kl. 15.00.
 På stadion:
      •     Fodboldkamp. Lilleput: UIU-Sønderborg og et udvalgt hold. Lørdag kl. 13.00. UIU vandt 4 -2.
      •     Se & Hørs stor eftermiddagsprogram bød bl. a. på:
            Helligkopterlanding – faldskærmsudspring – optræden ved "Lille Palle" – tipskonkurrence – skildpaddeløb o.m.m.. kl. 15.00.
      •     Fodboldkamp: Veteranhold fra Vejle Boldklub – UIU-Sønderborg, kl. 16.00. 1 - 1. Vejles veteraner vandt showkampen på straffespark efter tid.
      •     Se & Hørs tipsvinder fløj med helikopter.
      •     Tattoo. Søndag kl. 16.00.
      •     Lystattoo 1990. Mandag kl. 22.00.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 På den gamle fodboldbane:
      •     Krammarked, alle 5 dage.
 Ringriderfestens lodseddel, pris 5,- kr.:
      •     En fin 8-årige brun hoppe, "Asia" med stjern , var førstepræmien. To rejser til Mallorca, farve-tv og Gammel Dansk var nogle af præmierne.
 Entrebilletter:
      •     Børn 5,- kr. – Voksne 15,- kr. Børn havde gratis adgang og der var rabat hos gøglerne indtil kl. 18.00 lørdag.  Pensionister kom gratis ind.
      •     Der blev trukket lod om 1 rejse til en værdi af 2.500,- kr., samt 25 gavekort á 100,- kr. på entrebilletten.
 Besøgstallet var 35.616 , der gik gennem tælleapparaterne.
 Festpladsen lukkede kl. 02.00.

 

   

  

 27. Maj. 1990 Sønderborg Garden - A.B.Christensen 1990 1990 1990  
       

  

 1990 1990 1990 1990 1990  
   

 

1991 Pladsen er åben 5 dage, fredag, den 12. juli - tirsdag, den 16. juli.
 Reveille for Ringriderformanden, Jens Schmidt, Grundtvigs Allé 12. Engelsk militærmusik, samt 6 herolder. Søndag kl. 08.10.
 Reveille for Borgmester Ingolf Winsor, Slåenhegnet 1. Søndag kl. 09.00.
 Nyheder på Pladsen:
      •    Bungy Jump, elastik-spring – Hollands flyvende tæppe, Kjærs Tivoli –  "Super Loops", Rahbeks Tivoli – Spøgelseshus – keglebane.
 Tivolimanden Niels Rahbek måtte indstille "Super Loops", menes hestene var på festpladsen. "Super Loops" blev pakket sammen mandag aften.
 Falckredder Jan Mejlby, Havnbjerg slap mirakuløs vis uden brækkede lemmer, da han sprang Bungy Jump.
 Fra ca. 40 meters højde ramte Jan græsset. Han nåede at rulle rundt. Skaderne begrænsede sig til forstukne muskler og blodsamlinger.
 Efter besøg på skadestuen tog Jan hjem med højre arm bundet op. Det var en misforståelse mellem kranføreren og hjælpere i kurven.
 Kurven var ikke kommet højt nok op. Elastikspring blev lukket efter ulykken.
 Camping vogn med sandsigerske Signe Elvira Carolla. Det er hendes 19. sæson. Hendes mor, Singvalla spåede i 18 år på ringriderpladsen.
 Interscan havde slemme lommesmerter, efter at have drevet ringriderteltet Lansen med underholdning, alle 5 dage. Helmuth Christensen,
 Strandpavillonen, har overtaget Lansen i år. Helmuth havde åben lørdag aften og var vært for Herrefrokosten mandag.
 Elektriker Kurt Schulz og hans stab havde problemer med at skaffe den nødvendige strøm til alle forretninger - forlystelser. Der var tale om, at
 skaffe en generator for at få strøm nok, men det lykkes uden en generator.
 Romantikken sejrede. Birgitte Lunding, Sønderborg blev gift lørdag, kl. 16.00, med englændere Andrew Charles Corner fra The Military Band of
 The  Staffordshire Regiment i Ulkebøl kirke.
 Der var ingen Cykelringridning i 4 år. 1991 - 1994.
 Entrebilletterne for voksne blev forhøjet fra 15,- kr. til 20,- kr.
 Pladsen omkring galgerne, blev forsynet med nyt hvidt tovværk.
 På rådhustorvet:

     •     Sønderborg Garden gik gav koncert. Lørdag kl. 11.00.
      •     Regimental Band of The Royal Anglians gav koncert. Mandag kl. 11.00.
      •     The Military Band of The Staffordshire Regiment gav koncert. Tirsdag kl. 14.30.
 På festpladsen:
      •     Cirkusteltet. Cirkus 3, kendt fra TV. Klovnetrioen Binalto, Charlie og Alfredo underholdt børnene.  Adgangskort 5,- kr. var nødvendig.
            Lørdag kl. 14.30 og  kl. 16.00.
      •     Lansen. Børnene samledes ved Lansen og med Den Sønderjydsk Garde marcherede børnene festpladsen rundt. Søndag kl. 14.15.
            Gratis underholdning med tryllekunster og bugtaler Preben Palsgaard underholdt, samt overraskelser til alle børn.
      •     Lansen. Herrefrokost. 952 frokostgæster. Vært, Helmuth Christensen, Strandpavillonen. Adgangskort nødvendig. Mandag kl. 12.00.
      •     Lansen. Ringriderkomiteen havde inviteret 550 pensionister med til ældre arrangement. "Vindstyrke 11" - "Efter bedste evne" og de to  
            engelske orkestre underholdt. Adgangskort nødvendig. Tirsdag kl. 14.00.
 Danseteltene:
      •     Lansen. Det syv mands store partyband "Woodoo" spillede. Vært, Helmuth Christensen, Strandpavillonen. Lørdag kl. 21.00 - 02.00.
      •     Hesteskoen. Non stop musik, "Scandi-KoYo-Band". Vært Else, Sundhalle.  Alle 5 dage.
      •     Christiern d. II. "Bleeding Heart Blues Band" fra Sønderborg og Small Talk" fra Aabenraa. Alle 5 dage. Krovært Bjarne Kock.
            Christiern d. II. "Randi´s Danceres" optrådte alle 5 dage.
 Kro:
      •     Rytterkroen. "Efter bedste evne" og Husorkesteret Jan og Hansi underholdt. Der kunne købes: Hjemmelavet Skipper labskovs. Vært Else,
             Sundhalle.  Alle 5 dage.
 På træningsbanen:
      •     Bungy jump, elastik-spring fra mobilkran i 50 meters højde, pris 400,- kr.. Arrangør Scangroup Partners Søndag og Tirsdag.
      •     Familietræf for børn og voksne. Kunne muntre sig med snobrødsbagning , forskellige legeaktiviteter og underholdning herunder
            Kæphesteridning i fem galger. To grupper: 6 - 9 og 10 - 13 år. Tirsdag kl. 14.00.
      •     Toms kvikke skildpaddeløb. Børn under 12 år kunne deltage. Tirsdag kl. 15.00.
 På stadion:
      •     Open Air Koncert med Moonjam og Shu–Bi–Dua. Fredag kl. 19.00. Det gav overskud på mindst 100.000,- kr. 4.000 gæster.
      •     Konkurrence om titlen: "Sønderborgs stærkeste mand". Lørdag kl. 13.30.
      •     Amerikansk fodbold. Sønderborg Patriots mod Esbjerg Hurricanes. Lørdag kl. 14.30 og kl. 16.15.
      •     Finalen om titlen: "Sønderborgs stærkeste mand". Lørdag kl. 15,45. Henrik Krabsen Jensen blev "Sønderborgs stærkeste mand".
      •     Tattoo. Søndag kl. 16.00.
      •     Lystattoo 1991. Mandag kl. 22.00.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 På den gamle fodboldbane:
      •     Krammarked, alle 5 dage.
 Ringriderfestens lodseddel, pris 5,- kr.:
      •     En fin 3-årige brun vallak, "Charlie" krydsning af Oldenborg og Holstener , var førstepræmien. Andenpræmien var vaskemaskine m.m..
            50 endetalsgevinster, ½ fl. Gammel Dansk.
 Entrebilletter:
      •     Børn 5,- kr. – Voksne 20,- kr.
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      •     Der blev trukket lod om 1 rejse til en værdi af 2.500,- kr., samt 25 gavekort á 100,- kr. på entrebilletten.
 Besøgstallet var 38.717, der gik gennem tælleapparaterne. Dertil skal lægges 4.000 til Shu–Bi–Dua koncert - 1.000 til amerikansk fodbold -
 1.000 til herrefrokosten - 550 til seniorfesten. Samlet besøgstal 45.267.
 Festpladsen lukkede kl. 02.00.

   

  

 1991 1991 Open Air Koncert, Shu–Bi–Dua 1991 1991 1991  
       

  

 1991 1991 Bungy Jump 1991 1991 Bryllup 1991  
   

 

1992 Pladsen er åben 5 dage, fredag, den 10. juli - tirsdag, den 14. juli.
 Reveille for Ringriderformanden, Jens Schmidt, Grundtvigs Allé 12. Engelsk militærmusik, samt 6 herolder. Søndag kl. 08.10.
 Reveille for Borgmester Ingolf Winsor, Slåenhegnet 1. Søndag kl. 09.00.
 Open Air Concert: Johnny Madsen Band - Malurt og TV 2. gav drønende underskud. Der skulle have været dobbelt så mange tilskuere for at det
 kunne løbe rundt. Der kom ca. 1.200 betalende tilskuere, der skulle være kommet 2.500 betalende tilskuere.
 Lystattoo mandag aften i helt ny dimension. Leif Møller og Gunnar Hansen havde i flere måneder arbejdet på at bygge en kæmpe baggrundskulisse.
 Baggrundskulisse illuderer Sønderborg Slot på  flotteste vis.
 Forbud mod afvikling af vort festfyrværkeri. Tørke.
 Sønderborg Gardens tambourmajor, Karina Jensen, var kommet til hest, da garden førte rytteroptoget gennem byen.
 The Devonshire and Dorset Regiment deltog ikke i Rytteroptoget om tirsdagen.
 En kunsters lange vej til en ringriderstatue. Richard Winther har forsøgsmodel nr. 15 klar på Sjælland. Det bliver nok ikke den endelige model.
 Richard Winther fortæller, at det kan blive i 1993 - 1994 - 1995 eller?
 Auktion til fordel for Røde Kors´ handicap- bus, søndag kl. 14.30 foran Lansen.
 Sønderborg Kommune, Kulturudvalget, har besluttet et nyt regulativ for benyttelse af Ringriderpladsen. For ringriderfesten med fem dages fest, er 
 prisen 50.000 kr.
 Der var ingen Cykelringridning i 4 år. 1991 - 1994.
 Der var gevinster til rytterne for ca. 150.000 kr.
 Rytterkomiteen deltager i vagtordningen i Pladskomitevognen.
 På rådhustorvet:
      •     Sønderborg Garden gav koncert. Lørdag kl. 11.00.
      •     The Devonshire and Dorset Regiment gav koncert. Mandag kl. 11.00.
      •     Nittedal & Hakadal Janitsjar gav koncert.. Mandag kl. 15.30.
      •     The Royal Scots Dragoon Guards gav koncert. Tirsdag kl. 14.30.
 På festpladsen:
      •     Lansen. Trolderik, kendt fra TV, underholdt børn. Gratis adgang. Lørdag kl. 16.00.
      •     Lansen. Børnene samledes ved Træningsbanen og med to norske musikkorps, Nittedal & Hakadal Janitsjar – Tveit Union Musikkorps
             marcherede med børnene festpladsen rundt, frem til Lansen, hvor Cirkus 2, kendt fra TV, underholdt børn. Søndag kl. 14.15.
      •     Lansen. Herrefrokost. 957 frokostgæster. Vært, Helmuth Christensen, Strandpavillonen. Adgangskort nødvendig. Mandag kl. 12.00.
      •     Lansen. Ringriderkomiteen havde inviteret 550 pensionister med til ældre arrangement. "Vindstyrke 11", orkester underholdt.
            Adgangskort nødvendig. Tirsdag kl. 14.00.
 Danseteltene:
      •     Lansen. Det store partyband "Woodoo" spillede. Vært, Helmuth Christensen, Strandpavillonen. Lørdag og mandag kl. 22.00 - 02.00.
      •     Hesteskoen. Non stop musik, "Scandi-Koyo-Band". Vært, Sundhalle.  Alle 5 dage.
      •     Christiern d. II. "Tin Stars" - "Stable Avenue" og Peter Molzen spillede. Alle 5 dage. Krovært Bjarne Kock.
            Christiern d. II. "Randi´s Danceres" optrådte alle 5 dage.
 Kro:
      •     Rytterkroen. "Svenne" og "Leif & Dan" underholdt. Der kunne købes: Hjemmelavet Frikadeller med kartoffelsalat. Vært, Sundhalle. Alle 5 dage.
 English Pub:
      •     The Old English Pub, med ægte engelsk "draught beer" og lækre grillstegte ribsteaks. Vært, Sundhalle. Alle 5 dage.
 På stadion:
      •     Open Air Koncert med Johnny Madsen Band – MalurtLørdag - Tirsdag aften spilledeTV 2. Fredag kl. 17.00.
      •     Nittedal & Hakadal Janitsjar gav koncert. Mandag kl. 21.30.
      •     Tattoo. Søndag kl. 16.00.
      •     Lystattoo 1992. Mandag kl. 22.00.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 23.00. Forbud mod afvikling af festfyrværkeri. Tørke.
 På den gamle fodboldbane:
      •     Krammarked, alle 5 dage.
 Ringriderfestens lodseddel, pris 5,- kr.:
      •     En fin 6-årige rød hoppe, "Sandra" krydsning af Trekener- Holstener, var førstepræmien. Andenpræmien var Bosch opvaskemaskine m.m..
            50 endetalsgevinster, ½ fl. Gammel Dansk.
            Lotterihesten "Sandra" blev vundet af familien Nicolaisen, Mølby, Sønderborg.
 Entrebilletter:
      •     Børn 5,- kr. – Voksne 20,- kr.
      •     Der blev trukket lod om 1 rejse til en værdi af 2.500,- kr., samt 25 gavekort á 100,- kr. på entrebilletten.
 Besøgstallet var 37.645, der gik gennem tælleapparaterne.
 Festpladsen lukkede kl. 02.00.
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1993 Pladsen er åben 5 dage, fredag, den 9. juli - tirsdag, den 13. juli.

 Reveille for Ringriderformanden, Jens Schmidt, Grundtvigs Allé 12. The Royal Anglians Regiment – The 22nd  Cheshire Regiment,
 samt 6 herolder. Søndag kl. 08.10.
 Reveille for Borgmester Ingolf Winsor, Slåenhegnet 1. Søndag kl. 09.00.
 ”Stjernemarch” startes og afsluttes med koncert på rådhustorvet.
 Russisk militærorkester, 85 musikere og et Polsk Orkester. 5 orkester deltog i rytteroptoget.
 Der afholdtes ”Russisk aften” lørdag aften i Lansen.
 Det Russisk militærorkester solgte og solgte under de fem ringriderdage. De tilbød deres medbragt kassetter, CDér, husflidsarbejde, samt
 uniformsdele af enhver art.
 Vært Leif Jessen, forsøgte at genskabe Katrinelund-stemningen i et nyt restaurationstelt.
 Sønderborg Garden havde præmiere med et nyt tattoo ved søndagstattooet.
 3 store Tivoli var med til at danne Sønderjyllands største forlystelsespark, 200 forlystelser og boder.
 Rytterkomiteens næstformand, Jes Andersen, havde overtaget Ritmester Otto Ewers ansvar ved ringridningen i 1993.
 Sydbank har givet mønter med Ringridermotiv. Blev givet til: Tirsdags- Konge - Kronprins - Prins.
 Kongeomridning flyttes til galge 3.
 Alle mænd der skulle med til Herrefrokosten, som var over 70 år eller er synlig gangbesværlig, fik i år en ekstra service. De kunne komme ind i teltet
 gennem en særlig indgang og før de andre frokostgæster.
 Der var ingen Cykelringridning i 4 år. 1991 - 1994.
 Der afholdes fremover et evalueringsmøde, kort tid efter festen.
 Statens Kunstfond meddelte, at Ringriderstatuen kan afsløre næste år.
 Der var gevinster til rytterne for ca. 150.000 kr.
 På rådhustorvet:
      •     The Red Army Band Moskva gav koncert. Fredag kl. 15.00.

      •     The 22nd  Cheshire Regiment gav koncert. Mandag kl. 11.00.
      •     The Royal Anglians Regiment gav koncert. Tirsdag kl. 15.30.
 På rådhustorvet: ”Stjernemarch”. Lørdag kl. 10.30:
      •     Sønderborg Garden marcherede ned gennem Perlegade til Rådhustorvet.
      •     The Red Army Band Moskva marcherede fra Rutebilstationen til Rådhustorvet.
      •     The Representative Orchestra of The Warzaw Military Districht marcherede fra Sønderborg Slot til Rådhustorvet.
             Alle tre orkestre gav koncert på Rådhuspladsen. Lørdag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Lansen. Trolderik, kendt fra TV, underholdt børn. Gratis adgang. Lørdag kl. 16.00.
      •     Lansen. Herrefrokost. 1.000 frokostgæster. Vært, Helmuth Christensen, Strandpavillonen. Adgangskort nødvendig. Mandag kl. 12.00.
      •     Lansen. Ringriderkomiteen havde inviteret 560 pensionister med til ældre arrangement. "Vindstyrke 11" orkester underholdt.
            Det polske og russiske militærorkester underholdt. Adgangskort nødvendig. Tirsdag kl. 14.00.
 Danseteltene:
      •     Lansen. Russisk aften med "Red Army Band". Pris 200,- kr. incl. spisning. Efter spisning var prisen 75,- kr. Over 400 deltog.
            Vært, Helmuth Christensen, Strandpavillonen. Fredag kl. 19.30 - 02.00.
      •     Hesteskoen. Non stop musik, "Top Seven". Vært Helmuth Lassen, Sundhalle. Alle 5 dage.

     •     Christiern d. II. "One Zone" partyband spillede. Der var Øl-konkurrence kl. 17.00 og kl. 21.00. Krovært Bjarne Kock.. Alle 5 dage.
      •     Katrinelund. Hver eftermiddag spillede Jensens Jazzkapel. Vært er Leif Jessen Alle 5 dage.
             Katrinelund. Fredag aften spillede "Klaus og Servants".
             Katrinelund. Lørdag - Tirsdag aften spillede "Milles".
 English Pub:
      •     The Old English Pub / Rytterkroen, med ægte engelsk fadøl: John Bull Bitter. Vært Helmuth Lassen, Sundhalle. Alle 5 dage.
 På stadion:
      •     Tattoo. Søndag kl. 16.00.
      •     Lystattoo 1993. Mandag kl. 21.30.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
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 På den gamle fodboldbane:
      •     Krammarked, alle 5 dage.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     En fin 3-årige brun hoppe, "Ritt" med stjerne og hvide bagsokker, en araberkrysning med et stangmål 160 cm., var førstepræmien.
            Lotterihesten "Ritt" blev vundet af Finn Lehmann.
 Entrebilletter:
      •     Børn 5,- kr. – Voksne 20,- kr. Entréindtægt på 739.950,- kr.
      •     Der blev trukket lod om 1 rejse til en værdi af 2.500,- kr., samt 25 gavekort á 100,- kr. på entrebilletten.

Besøgstallet var 41.572, der gik gennem tælleapparaterne. Entréindtægt på 739.950,- kr.
 Festpladsen lukkede kl. 02.00.
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1994 Pladsen er åben 5 dage, fredag, den 8. juli - tirsdag, den 12. juli.
 Reveille for Ringriderformanden, Grundtvigs Allé 12. The Royal Electrical and Mechanical Enginerees Band, samt 6 herolder. Søndag kl. 08.00.
 Reveille for Borgmester Ingolf Winsor, Slåenhegnet 1. Søndag kl. 09.00.
 I forbindelse med støjproblemer for Ringriderpladsens naboer ved store rockkoncerter især, men også ved Ringriderfesterne, har der været talt
 om at lukke tidligere. Det var dog en kendsgerning, at Ringriderpladsen også i år først lukkede og slukkede kl. 02.00.
 Afspændingen i Europa gav musik-problem. Tilbagetrækningen af de allierede tropper fra Tyskland har medført, at der aktuelt ikke befinder sig et
 eneste britisk orkester på det europæiske fastland. Kaptajn Kevin Lamp blev kontaktet, chef for "The Royal Electrical and Mechanical Enginerees
 Band", og det er dette, 28 mands store orkester, der repræsenterede britisk militærmusik ved Ringriderfesten i år.
 Ombygning af stadion, gjorde at tattoo – lysshow – fyrværkeri blev flyttet til træningsbanen.
 Galge 1 til 16 bliver mindre. Galge 17 og 18 flyttes over til de øvrige baner.
 2 unge ridepiger "Ponnyparuljen", hjælper til blandt ponyerne, på slotspladsen og i galge 17 og 18.
 Blandt ryttere under 15 år blev der trukket lod om en mountain bike cykel til 1.500,- kr. pr. styk, til en pige og en til en dreng, om søndagen.
 Der er blevet skænket 12 bænke med rød-hvide parasoller. Der indrettes et ryttertorv ved musiktribunen.

Der var trykt et spørgeskema bag på ridekortet, om rytterne vil bruge egne lanser eller ej:
      •     397 ridekort.  -  318 for hvide lanser, 37 for blå / hvide, 28 nej, 14 havde ej svaret.
 Der var ingen Cykelringridning i 4 år. 1991 - 1994.
 Der var kommet en specielbygget handicap-toiletvogn op ved den gamle fodboldbane.
 Starten på Ringriderfesten i Sønderborgs arkiv. Indsamling af diverse materialer fra komitémedlemmer.
 Ringriderfesten har modtaget Sønderborg Handelsstandsforenings initiativpris "INITA 94".
 På rådhustorvet:
      •     The Representative Orchestra of the Air Forces and Air Defence Band gav koncert. Fredag kl. 15.00.
      •     Tveit Union Musikkorps gav koncert. Mandag kl. 11.00.
      •     The Royal Electrical and Mechanical Enginerees Band gav koncert. Tirsdag kl. 15.00.
 På rådhustorvet: ”Stjernemarch”. Lørdag kl. 10.30:
      •     Sønderborg Garden marcherede ned gennem Perlegade til Rådhustorvet.
      •     Tveit Union Musikkorps marcherede fra Sønderborg Slot til Rådhustorvet.
      •     The Representative Orchestra of the Air Forces and Air Defence Band marcherede fra rutebilstationen til Rådhustorvet.
             Alle tre orkestre gav koncert på Rådhuspladsen. Lørdag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Lansen. Fante & Gøje – 2 talende kæmpedyr henrykkede de mindste. Alle børn var inviteret. Gratis is og sodavand. Lørdag kl. 16.00.
      •     Lansen. Benny Schumann. Enmandscirkus leverede en morsom og overraskende forestilling. Gratis is og sodavand. Søndag kl. 14.30.
      •     Lansen. Herrefrokost. 1.000 frokostgæster. Vært, Helmuth Christensen, Strandpavillonen. Adgangskort nødvendig. Mandag kl. 12.00.
      •     Lansen. Ringriderkomiteen havde inviteret 550 pensionister med til ældre arrangement. "Vindstyrke 11" orkester og det polske
            militærorkester underholdt. Adgangskort nødvendig. Tirsdag kl. 14.00.
 Danseteltene:
      •     Lansen. Lørdag
      •     Christiern d. II. Lørdag – søndag – mandag, spillede "Randi og Bjarne". Krovært Bjarne Kock.
             Christiern d. II. Fredag og tirsdag, spillede "Thorkild og Per" - Hapynes. Øldrikningskonkurrence. Hold af 4 personer. Finalen var tirsdag.
      •     Hesteskoen. Non stop musik, "Top Seven". 70 meter bar. Vært, Sundhalle. Alle 5 dage.
      •     Katrinelund. Alle 5 dage.
      •     Sønderborg-aften. Lørdag kl. 19.00 - 02.00, i alle danseteltene.
 English Pub:
      •     English Pub. Med ægte engelsk fadøl: John Bull Bitter. Vært, Sundhalle. Alle 5 dage.
 På træningsbanen:
      •     Tattoo. Søndag kl. 16.00.
      •     Lystattoo 1994. Mandag kl. 21.30.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 På den gamle fodboldbane:
      •     Krammarked, alle 5 dage.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     En  fin 3-årige ridehest, mørkebrun Oldeeborger, vallak "Kasper", med et stangmål 163 cm., var førstepræmien.
            Lotterihesten "Kasper" blev vundet af Politiassistent Vagn Rasmussen, Sønderborg.
 Tombola:
      •     Cykler – Farvefjernsyn, m.m..
 Entrebilletter:
      •     Børn 5,- kr. – Voksne 20,- kr. Pensionister gratis adgang.
 Besøgstallet var 37.340, der gik gennem tælleapparaterne.  Voksne 32.615 og Børn 4.725.
 Festpladsen lukkede kl. 02.00.
1994 - 1998   Der trækkes lod blandt børn/undomsryttere 6 - 14 år, om 2 Moantain Bike cykler.
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1995 Pladsen er åben 5 dage, fredag, den 7. juli - tirsdag, den 11. juli.
 Reveille for Ringriderformanden, Grundtvigs Allé 12. The Highland Band of the Scottish Division , samt 6 herolder. Søndag kl. 08.00.
 Reveille for Borgmester Ingolf Winsor, Slåenhegnet 1. Søndag kl. 09.00.
 Tirsdag den 11. juli. Kongefamilien overværer vort rytteroptog, på kongeskibet.
 Der udleveres en lille blomsterbuket til "æ knapgaff".
 Om tirsdagen starter optoget fra slotspladsen kl. 11.30, grundet det Royale besøg. (½ time før).
 Alle galger opstilles inde på slotspladsen om tirsdagen, grundet det Royale besøg.
 Flag og flagbeskyttere fra de omkringliggende 14 ringriderforeninger deltager.
 Ny tradition:
      •     Vimpler til lanserne erstattes af rød/hvid til samtlige galger. Før filtvimpler i galgefarver.
      •     Der rides nu med egne "hvide" lanser. Før blev der udlånt en lanse, grøn med hvid spids.
      •     Der uddeles 5 fribilletter til gøglet på pladsen, til hver rytter 6 -14 år, søndag og tirsdag.
 "Ponypatruljen" består af hestekyndige unge mennesker, hvis opgave det er at følge og hjælpe rytterne fra de ankommer på slotspladsen,
 under ridningen på Ringriderpladsen, til vi igen ankommer på slotspladsen om aftenen, søndag og tirsdag.
 0.
 24 børn fik liv i cykelringridning. De mødes på Kirketorvet. Lørdag kl. 14.30. Børneoptoget Startede kl. 14.45.
 Ældrearrangementet var flyttet fra tirsdag til Lørdag. Plejehjemmene havde bedt om langt færre billetter end normalt, grundet weekendfri.
 Plejehjemmene havde ikke personale nok til at sende med beboerne til festen på Ringriderpladsen. Flytningen af arrangementet  fra tirsdag til
 lørdag fordi de ældre ville deltage i den store genforeningsfest i "Kongeskansen" på Dybbøl, tirsdag eftermiddag. 553 pensionister deltog.
 Pladskomiteen præsenterede en hel ny opbygning af Ringriderpladsen. Bl.a. er hele Kathrinelundsgaden (den til højre for hovedindgangen) sløjfet.
 Kathrinelund teltet er nu forsvundet. Lansen blev nu trukket mere frem ved hovedgaden, ned mod den gamle fodboldbane
 I år var der en Dankortterminal ved kassevognen, lige ved hovedindgangen.
 Sønderborg Stadion blev indviet i juni måned. Stadion må først bruges efter den 5. august.
 Arbejdet påbegyndes med oprettelse af et arkivrum på Cormall, Ragebøl.
 Efter 10 års venten har Ringriderkomiteen og Sønderborg Kommune fyret billedhugger Richard Winther - Ringriderstatuen.
 På rådhustorvet:
      •     The Royal Tank Regiment gav koncert. Mandag kl. 11.00.
      •     The Highland Band of the Scottish Division gav koncert. Tirsdag kl. 15.00.
 På rådhustorvet: ”Stjernemarch”. Lørdag kl. 11.00:
      •     Sønderborg Garden marcherede ned gennem Perlegade til Rådhustorvet. Lørdag kl. 10.30.
      •     Tveit Union Musikkorps marcherede fra Sønderborg Slot til Rådhustorvet. Lørdag kl. 10.50.

På festpladsen:
     •     Lansen. Ringriderkomiteen havde inviteret 553 pensionister med til ældre arrangement. "Vindstyrke 11" - Sønderborg Garden - Tveit  
           Union Musikkorps underholdt. Adgangskort nødvendig. Lørdag kl. 14.00.

      •     Lansen. "General Dryptud" og "Kamelen Johanna" kendt fra TV underholdt børnene. Søndag kl. 14.15.
      •     Lansen. Familiematine. "Vindstyrke 11" underholdt både børn og voksne Søndag kl. 16.00 til 18.00.
      •     Lansen. Herrefrokost. 1.084 frokostgæster. Vært, Helmuth Christensen, Strandpavillonen. Adgangskort nødvendig. Mandag kl. 12.00.
 Danseteltene:
      •     Lansen. Et alsisk klasseorkester "Cocktail" og et dansk-top-orkester "Konexion"  spillede non-stop dansemusik, fredag - lørdag - søndag.
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            Fri entré. Vært, Helmuth Christensen, Strandpavillonen.
      •     Christiern d. II. "Randi og Bjarne" spillede. Krovært Bjarne Kock. Alle 5 dage.
            Christiern d. II. "Randi og Bjarne" blev indimellem afløst af "Sju.bi-duo", søndag og tirsdag.
      •     Hesteskoen. Non stop musik, "Top Seven". 70 meter bar. Vært, Sundhalle. Alle 5 dage.
 English Pub:
     •     Old English Pub. Der kunne bl.a. købe originale engelske fadøl John Bull Bitter. Vært, Sundhalle. Alle 5 dage.
 Cykelringridning Lørdag:
      •     Alle børn i aldersgruppen 5 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. 2 grupper: 5 - 9 år og 10 - 14 år. 1 gruppe: Mountainbikes.
            Konkurrencen foregik i ridegalgerne. Cykelringriderne startede fra Kirketorvet. Lørdag kl. 14.30.
 På træningsbanen:
      •     Opvisning: Gardehusarregimentet Hesteeskadron. Søndag kl. 15.00.
      •     Tattoo. Søndag kl. 16.00.
      •     Lystattoo 1995. Mandag kl. 21.30.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 På den gamle fodboldbane:
      •     Krammarked, alle 5 dage.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     En fin 5-årige ridehest, Trakener-blanding, vallak, med et stangmål 161 cm., var førstepræmien. Der blev solgt 18.000 lodsedler.
 Tombola:
      •     30.000 lodder. Gevinster: Farve-tv, cykler, mikrobølgeovne, ghettoblastere o.a..
 Entrebilletter:
      •     Børn 5,- kr. – Voksne 20,- kr. Pensionister gratis adgang.
 Besøgstallet var 38.005, der gik gennem tælleapparaterne. Voksne 32.954 og Børn 5.051.
 Festpladsen lukkede kl. 02.00.
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1996Pladsen er åben 4 dage, fredag, den 12. juli - mandag, den 15. juli.
 Reveille for Ringriderformanden, Grundtvigs Allé 12. Søndag kl. 08.00.
 Reveille for Borgmester Ingolf Winsor, Slåenhegnet 1. Søndag kl. 09.00.
 Der rides nu Fredag - Søndag. Ridningen var flyttet fra Søndag/Tirsdag til Fredag/Søndag.
 Lotte Plum, Sønderborg er første Dame i Rytterkomiteen. Formandsbeskytter, afløste Henning Jacobsen, Sønderborg.
 Jan Blad Bonde, Tandslet, blev Fanebærer, afløste Alfred Clausen, Lambjerglund.
 Flag og flagbeskyttere fra de omkringliggende 16 ringriderforeninger deltager fremover.
 Der var udsolgt på pladsen, 100 forretninger. Pariserhjul dominerede, hjemmehørende i Holland, den var 58 meter højt.
 6. marts etableres ”Seniorkomitéens Arkiv- og Museumsudvalg”. Hovedkomitéen godkender arbejdsoplæg og økonomi, den 18. marts.
 Per Christen blev formand for Arkivgruppen.
 Maskinfabrikken Cormall, Ragebøl, stiller et nyt og større arkivrum til rådighed.
 Ringriderstatuen afsløres den 11. juli. 1998. Blandt 12 kunstnere blev fire udpeget til at deltage i en konkurrence om det endelige kunstprojekt til 850.00 kr.
 De fire kunstnere der var udtaget:
      •     Keld Moseholm Jørgensen, 60 år, Årslev ved Odense. Jens-Peter Kellermann, 43 år, København. Eiler Madsen, 57 år, Odense.
            Hans Pauli Olsen, 39 år, København.
 "Amtringriderforeningen Aabenraa" fejrede 100 års jubilæum:
      •     Formand, Ritmester, Fanebærer og Standartbærer med Adjudanter, de deltog i "Sønderborg Dres".
      •     De Sønderjyske Ringriderforeninger gav en gave:
            1 formandskæde i sølv.
 Herrefrokosten. Det var første gang man have mulighed for at reservere plads i Lansen.
 Herrefrokosten, ringrider-mandag, betød at en koncert med Kim Larsen ringrider-søndag blev aflyst.
 Der var debat i Jydske Vestkysten efter Ringriderfesten, "Regulativ for støj og åbningstider":
      •     Ringriderfesten havde i år lukket festpladsen: Fredag - Lørdag - Mandag kl. 03.00. Søndag kl. 02.00.
            Kulturudvalget besluttede i december, at Ringriderfesten og Byfesten skal lukke kl. 02.00 i 1997.
            I tidsrummet fra kl. 07.00 til 24.00 må der højst være et støj-niveau på 80 decibel. Fra kl. 24.00 til 02.00 er højeste støj-niveau på 70 decibel.
 På rådhustorvet:
      •     The Royal Tank Regiment gav koncert.. Fredag kl. 15.00.
      •     Tveit Union Musikkorps gav koncert. Mandag kl. 11.00.
 På rådhustorvet: ”Stjernemarch”. Lørdag kl. 11.00:
      •     Sønderborg Garden marcherede ned gennem Perlegade til Rådhustorvet. Lørdag kl. 10.30.
      •     Tveit Union Musikkorps marcherede ned gennem Perlegade til Rådhustorvet. Lørdag kl. 10.45.
      •     Band of The Royal Tank Regiment marcherede ned gennem Perlegade til Rådhustorvet. Lørdag kl. 10.50.
 På festpladsen:
      •     Lansen. Poul Kjøller, kendt fra TV underholdt børnene. Fredag kl. 15.00.
      •     Lansen. Ringriderkomiteen havde inviteret 550 pensionister med til ældre arrangement. Tveit Union Musikkorps - The Royal Tank Regiment -
            Vindstyrke 11 leverede underholdningen. Adgangskort nødvendig. Lørdag kl. 14.00.
      •     Lansen. Cirkus Mascot underholdt børnene. Søndag kl. 14.00.
      •     Lansen. Herrefrokost. 1.100 frokostgæster. Vært, Helmuth Christensen, Strandpavillonen. Adgangskort nødvendig. Mandag kl. 12.00.
 Danseteltene:
      •     Lansen. Sønderborgs (Kim Larsen) Jan Fabricius, play back show. Fredag aften. Vært Niels Isaksen, Tom Madsen og Lars Nielsen. Fredag.
            Lansen. Grill Galla Parti. Revyskuespiller Lise-Lotte Lohmann underholdt med "Med på den værste". Lørdag.
      •     Christiern d. II. "Randi og Bjarne" spillede Lørdag - Søndag - Mandag. Krovært Bjarne Kock.
            Christiern d. II.  "Sju.bi-duo" spillede Fredag - Søndag - Mandag. Mandag gratis kaffe og striptease.
      •     Hesteskoen. Non stop musik, "Top Seven". 70 meter bar. Vært, Sundhalle. Alle 4 dage.
 English Pub:
     •     Old English Pub. Ved hovedindgangen. Der kunne bl.a. købe originale engelske fadøl John Bull Bitter. Vært, Sundhalle. Alle 5 dage.
 Cykelringridning Lørdag:
      •     Alle børn i aldersgruppen 5 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. 2 grupper: 5 - 9 år og 10 - 14 år. Konkurrencen foregik i ridegalgerne.
            Cykelringriderne startede fra Kirketorvet. Lørdag kl. 14.30.
 På træningsbanen:
      •     Opvisning: Gardehusarregimentet Hesteeskadron. Søndag kl. 15.00.
      •     Lystattoo 1965. Mandag kl. 21.30.
      •     Fyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 På Stadion:
      •     Tattoo. Søndag kl. 16.00.
 På den gamle fodboldbane:
      •     Krammarked, alle 4 dage.
 Ringriderfestens lodseddel:
      •     En fin 4-årige ridehest, Oldenborge - Vallak, med et stangmål 162 cm., var førstepræmien.
            Lotterihesten Bruno blev vundet af familien Fangel fra Lillehave, Lysabild.
 Tombola:
      •     Gevinster:  5 Farve-tv, cykler, mountain bikes, ghettoblastere o. m. a..
 Entrebilletter:
      •     Børn 5,- kr. – Voksne 20,- kr. Pensionister med pensionist kort og værnepligtige soldater i uniform, gratis adgang.
 Besøgstallet var 34.437 voksne og 5.841 børn. 40.278 gik gennem tælleapparaterne.
 Nyt tiltag. "Bjørnebussen" kørte Fredag - Lørdag - Mandag. Fra rutebilstation til Nordborg - Broager - Gråsten. kl. 24.00 - 01.00 - 02.00 - 03.00.
 Festpladsen lukkede: Fredag - Lørdag - Mandag kl. 03.00. Søndag kl. 02.00.
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 1996 1996 1996 1996 1996  
   

1997 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 11. juli - mandag, den 14. juli.
 Reveille for Ringriderformanden, Jens Schmidt, Grundtvigs Allé 12. The Highland Band of the Scottish Division, samt 6 herolder. Søndag kl. 08.00.
 Reveille for Borgmester, Ingolf Winzor, Slåenhegnet 1. The Highland Band of the Scottish Division, samt 6 herolder. Søndag kl. 09.00.
 Alle britiske musikere, boede og spiste hor EUC Syd. Normalt er det kasernen der klarer det. Tveit Union Musikkorps havde i de fire ringriderdage
 base på Vollerup Vandrehjem.
 Kunstneren Bjørn Wiinblad har udført årets Ringriderplakat.
 Ny Musikvogn fra Polen. Charabanc. 40.000,- kr.
 Væddemåls-konkurrencen: Her kunne interesserede spille på ringriderkongerne fredag og søndag. Omsætning 10.500,- kr. Overskud på
 små 4.000,- kr. til Sønderborg Rideklub, til det nye ridecenter i Huholt. Fredagsdronning. Birhte Breum Søndagskonge. Benny Kohls. 27 havde
 havde rigtigt søndags kongetips.
 Flotteste ekvipage. Nyhed:

     •     Flotteste pigeekvipage 6 - 14 år. Marianne Lang, Nybøl, 13 år.
      •     Flotteste drengeekvipage 6 - 14 år. Jacob Clausen, Holmskov, 8 år.
 Præmie. 1 mountainbike og et dækken til hestene med teksten "Flotteste drenge- og pigeekvipage"
 Ved Ringriderfestens 100 års jubilæum i 1988 fik alle deltagende ryttere og komitemedlemmer et særligt jubilæumsslips, som var hvidt med logo.
 Siden har mange efterlyst et ringriderslips, og det kommer nu, koster 100,- kr. og kan købes hos Mister Klausen, Perlegade.
 Forbud mod dans på bordene fortsætter. Forbuddet trådte i kraft i overensstemmelse mellem politiet, restauratørerne, ringriderkomiteen og
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 kommunens beredskab.
 Støj skal styres bedre. Ringriderfesten vil gøre alt for at overholde miljøloven, lovede formanden.
 Sønderborg Kommune. Regulativ. Forskrifter om støj fra Ringriderpladsen.
      •     Sønderborg Byråd har besluttet aktivitets- og støjbegrænsninger for visse aktiviteter på Ringriderpladsen herunder Ringriderfester,
             Rock-schow og Byfester. Bestemmelserne er indarbejdet i Regulativ og prisliste vedrørende benyttelse af Friluftsteateret ved Mølledammen
             og Ringriderpladsen. Regulativet kan afhentes på Kulturforvaltningen, Kultur og Fritid, Biblioteket, Kongevej 19 - 21. Sønderborg Byråd.
 Det lille hus på Ringriderpladsen rives ned - er for lille. Nostalgien må bøje for snusfornuften. Teknisk udvalg har besluttet at rive det ned.
 Produktionshøjskolen afleverede en ny flot indgangsportal til Ringriderpladsen.
 Engels Pub bliver til Rytterkroen.

Bjørnebus kører fredag og lørdag til såvel Nordals som Gråsten. Sidste afgang kl. 03.00. Fredag og lørdag.
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 12.00.

På rådhustorvet:
      •     The Band of the Royal Tank Regiment – Band of the Royal Tank Regiments Pipes an Drums. Fredag kl. 15.00.
      •      Stjernemarch. De 5 orkestre trak op gennem byen til Rådhustorvet. Lørdag kl. 10.30.
      •     The Band of the Royal Tank Regiment – Band of the Royal Tank Regiments Pipes an Drums  – The Highland Band of the Scottish Division –
            Tveit Union Musikkorps – Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •     Koncert. Mandag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 13.00 - 02.00. Lørdag kl. 14.00 - 02.00. Søndag kl. 13.00 - 02.00. Mandag kl. 16.00 – 02.00.
      •     Krammarkedet. Åben alle dage. Fredag - mandag.

     •     Rytterdysten startede i 18 galger. Fredag og Søndag kl. 13.00.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 20.00.
      •     Cykelringridning for børn. Cykelpyntning ved Føtex. Lørdag kl. 13.30. Optog startede kl. 14.45 gennem byen, ledsaget af Tveit Union

           Musikkorps til Ryttergalgerne. Cykelringridning startede. lørdag kl. 15.00. Der deltog 40 børn.
 Danse- og Restaurationsteltene:
      •     Fest og stemning i danse- og restaurationsteltene. Fredag kl. 13.00. Lørdag kl. 14.00. Søndag kl. 13.00 – Mandag kl. 16.00.
      •     Lansen. Cirkus Panik.  Fredag kl. 15.00.
      •     Lansen. Underholdning  Fredag kl. 21.00 - 02.00.
      •     Lansen. Ældrearrangement med 500 pensionister. Der blev serveret kaffe og kager. Vindstyrke 11 leverede underholdningen. 
            The Band of the Royal Tank Regiment kikkede forbi. Gratis adgangskort. Lørdag kl. 14.00.
      •     Lansen – Hesteskoen – Christiern d. II. Sønderborg aften.  Lørdag kl. 19.00 - 02.00.

      •     Lansen. Cirkus Regnbuen undeholdt. Søndag kl. 14.00.
     •     Lansen. Herrefrokost. 1.183 frokostgæster. Adgangskort nødvendig. Mandag kl. 12.00.

      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Seven spillede alle 4 dage. Arrangør: Sundhalle.
      •     Hesteskoen. Armstrong All Stars spillede populær musik. Fredag kl. 13.00 - 15.00.

      •     Christiern d. II. Randi og Bjarne underholdt, samt Randis dancer. Søndag kl. 16.00. Gratis entré.
      •     Christiern d. II. Konexion underholdning efter Herrefrokosten. Mandag. Gratis entré.
 Kro:
      •     Rytterkroen. Det hyggelige øltelt ved galgerne. Hver aften kl. 22.00 ændres til Cabana Bar. Alle 4 dage. Arrangør: Sundhalle.

Tattoo 1997:
     •     Tattoo på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Søndag kl. 16.00.

      •     Lystattoo 1997 på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Mandag kl. 21.30.
Fyrværkeri:

      •     Festfyrværkeri. Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel.

     •     Ridehest. Hannoveraner / Holsteiner. Vallak, 9 år.
 Tombola. Computer, vaskemaskine og tørretumbler, mange cykler og rulleskøjter m.m..

Entrebilletter:
      •     Børn 5,- kr. – Voksne 20,- kr. Pensionister gratis adgang.
 Besøgstallet var 37.152 gæster. Det var 3.126 færre gæster end sidste år.

 

   

  
 Rårhustorv Charabanc - Ringriderslips Ringriderstatuen Forbud - Lotterihest Viggo Armstrong - Hesteskoen  
       

  
 Herrefrokost Seniorfest - F. Carstensen Ringriderplakat - Benny Kohls Sønderborg Rideklub - Randis Dansere Christiern d. II  

   

 

1998 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 10. juli - mandag, den 13. juli.
 Reveille for Ringriderformanden, Jens Schmidt, Grundtvigs Allé 12. The Highland Band of the Scottish Division, samt 6 herolder. Søndag kl. 08.00.
 Reveille for Borgmester, A. P. Hansen, Ravnskobbel, The Highland Band of the Scottish Division, samt 6 herolder. Søndag kl. 09.00.
 Ringriderstatuen blev afsløret på Søndertorv, fredag den 10. juli.
 Ringriderstatuen er udført af billedhugger Hans Pauli Olsen.
 Reception på slottet "Riddersalen", fredag den 10. juli. 

Alle ryttere fik udleveret bogen "Et torv og en statue".
 Sønderborg red forbi Aabenraa. Fredag. 450 ryttere satte rekord i Sønderborg.  I nabobyen Aabenraa deltog der 447 ryttere.
 2 ryttere til en hest, for unge ryttere under 15 år, og ældre ryttere over 65 år.
 Kongeomridning i 2 galger.
 Tegnekonkurrence. Louise 10 år fra Fyshav Fritidshjem var vinder af årets tegnekonkurrence. Udskrevet blandt børn om at tegne en plakat,
 der skulle fortælle om Ringriderfestens Børnearrangementer.
 Sønderborgaften i Danseteltene: Lansen - Hesteskoen - Christian d.  II. Lørdag kl. 19.00 - 02.00
 Der var opstillet en Dankort-automat op, tæt ved hovedindgangen.

Bjørnebus kører fredag og lørdag til såvel Nordals som Gråsten. Sidste afgang kl. 03.00. Fredag - lørdag og mandag. Ekstragebyr på 10,- kr.
 Formandsskift. Under Herrefrokosten fik Ringriderfesten ny formand og ny Ristmester.
      •      Formand Jens Schmidt overrakte formandskæden til Peter Hansen.
      •      Ritmester Otto Ewers overrakte Ritmesterskjoldet til Jes F. Andersen.
      •      Pladskommandant Formand Robin Gottlieb blev afløst af Torben Lindvang.
      •      Presse- og sponsorkomite Formand Peter Hansen blev afløst af Erling Duss.
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 12.00.

På rådhustorvet:
      •     The Band of the Royal Tank Regiment  – Band of the Royal Tank Regiments Pipes an Drums. Fredag kl. 15.00.
      •      Stjernemarch. De 5 orkestre trak op gennem byen til Rådhustorvet. Lørdag kl. 10.30.
      •     The Highland Band of the Scottish Division – The Band of the Royal Tank Regiment – Band of the Royal Tank Regiments Pipes an Drums –
            Tveit Union Musikkorps – Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •     The Highland Band of the Scottish Division. Mandag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 13.00 - 02.00. Lørdag kl. 14.00 - 02.00. Søndag kl. 13.00 - 02.00. Mandag kl. 16.00 – 02.00.
      •     Krammarkedet. Åben 3 dage. Fredag - Lørdag - Søndag.

     •     Rytterdysten startede i 18 galger. Fredag og Søndag kl. 13.00.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 20.00.
      •     Cykelringridning for børn. Cykelpyntning ved Føtex. Lørdag kl. 13.30. Optog startede kl. 14.30 gennem byen, ledsaget af Tveit Union

           Musikkorps til Ryttergalgerne. Cykelringridning startede. lørdag kl. 14.45. Der deltog 45 børn.
 Danse- og Restaurationsteltene:
      •     Fest og stemning i danse- og restaurationsteltene. Fredag kl. 13.00. Lørdag kl. 14.00. Søndag kl. 13.00 – Mandag kl. 16.00.
      •     Lansen. Bamses Venner med danseorkesteret Feedback og sangerinderne Hanne og Ulla underholdt. Pris 95,- kr. Fredag kl. 21.00 - 02.00.
      •     Lansen. Ældrearrangement med 500 pensionister. Der blev serveret kaffe og kager. Vindstyrke 11 leverede underholdningen. 
            Gratis adgangskort. Lørdag kl. 14.00.
      •     Lansen. The Doncarsters med ægte 60ér musik. Lørdag kl. 21.00 - 02.00.  Arrangør: Sundhalle.

      •     Lansen. Børnefrokost. Cirkus Panik underholdt. Der var noget at spise og drikke. Søndag kl. 15.00 - 16.00.
     •     Lansen. Herrefrokost. 1.200 frokostgæster. Adgangskort nødvendig. Mandag kl. 12.00.

      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Seven spillede alle 4 dage. Arrangør: Sundhalle.
     •     Christiern d. II. Babanerne underholdt børnene. Fredag kl 13.30.

      •     Christiern d. II. Underholdning. Fredag kl. 13.00. Lørdag kl. 14.00. Søndag kl. 13.00. Arrangør: Bjørne Kock.
 Kro:
      •     Rytterkroen. Det hyggelige øltelt ved galgerne. Hver aften kl. 22.00 ændres til Cabana Bar. Alle 4 dage. Arrangør: Sundhalle.

Tattoo 1998:
     •     Tattoo på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Søndag kl. 16.00.

      •     Lystattoo 1998 på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Mandag kl. 21.30.
Fyrværkeri:

      •     Festfyrværkeri. Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel.

     •     Ridehest. Vallak, 4 år.
 Tombola. Ghettoblaster, Cykle og mange farvefjernsyn m.m..

Entrebilletter:
      •     Børn 5,- kr. – Voksne 20,- kr. Pensionister gratis adgang. Entréindtægt på 680.000,- kr.

 

   

  
 Rådhustorv - Seniorfest Formand - Ritmester Ringriderstatuen Lotterihest - Tegnekonkurrence Bamses Venner - Hesteskoen -  
       

  

 

37

http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Raadhus-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Raadhus-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Charabanc-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Slips-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Statue-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Statue-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Forbud-l.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Lotterihest-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Armstrong-l.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Hesteskoen-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Herrefrokost-9.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Herrefrokost-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Aeldre-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-F.Carstesen-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Plakat-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Son-Konge-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Konkurrence-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Randi-l.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Chr.II-l.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Chr.II-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Raadhus-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Aeldre-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Formand-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Ritmester-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Statue-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Statue-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Lotterihest-l.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Tegnek-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Bamse-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Hesteskoen-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Herrefrokost-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Herrefrokost-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Dame-Frokost-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-F.Carstesen-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Ringriderhal-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Ringriderhal-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Fettebrod-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Plads-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Rode-Kors-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Doncarsters-1.gif


  
   
   

 

1999 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 7. juli - mandag, den 10. juli.
 Reveillen for formand og borgmesteren afholdtes for første gang samlet på Ravnskobbel.
 Reveille. Reveillen blæses for Sønderborg Kommunes Borgmester A. P. Hansen, Ravnskobbel og Formand Peter Hansen. The Band of the Royal
 Tank Regiment – Band of the Royal Tank Regiments Pipes and Drums – Herolderne, blæste reveillen. Søndag kl.09.00.
 Kongepæmien sættes op til kr. 7.500,- Kronprins kr. 4.000,- Prins kr. 2.000,-.
 Totalisatorspil. Dantoto laver et totolotteri. Overskuddet går til Sønderborg Rideklub. Der blev omsat for 18.602,- kr.
 1 minipokal til: Sandemann Pokal, Thyssens Mindepræmie og Sønderborg By´s vandrepokal.
 Fredag blev der ikke strøet sand for hestene.
 For første gang fik Kornpris og Prins en krans til hesten.
 Piger og drenge nu i samme klasse. Pige- og drengeklasse er nu to grupper. 6 - 10 år og 11 - 14 år.
 Pany-patrulje. To ridekyndige piger som tog sig af ponnyrytterne inden og under rytteroptoget, på pladsen og tilbage ingen til slottet
 To ryttere om en hest. Betingelserne for at deles om en hest er, at den ene rytter enten skal være under 14 år eller over 65 år.
 I søndagsoptoget deltog showmiddelaldergruppen Excalibur fra Hannover med 2 ridder, til hest efter herolderne.
 Rytteroptoget ændrede rute på grund af Ombygning af Brogade. Slotsbakken - Christian IIs gade ind på Store Rådhusgade.
 Ulkebøl og Hørup Ringriderforening binder hvert år efeu-kransen til Rytterne. 45.000 blade bliver til 700 hattekranse og 44 skulderkranse.
 Pladsreservering til Herrefrokosten. I år kan en en enkel person kun reservere for op til 24 personer.
 Lys-tattoo, blev kulissen med Sønderborg slot udbygget.
 Gøgl til halv pris for alle børn lørdag kl. 14.00 - 18.00.
 Der var opstillet en Dankort-automat op, tæt ved hovedindgangen.

Bjørnebus kører fredag og lørdag til såvel Nordals som Gråsten. Sidste afgang kl. 03.00. Fredag og lørdag.
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 12.00.

På rådhustorvet:
      •     The Band of the Royal Tank Regiment – Band of the Royal Tank Regiments Pipes and Drums. Fredag kl. 15.00.
      •      Stjernemarch. Orkestrene trak op gennem byen til Rådhustorvet. Lørdag kl. 10.30.
      •     The Highland Band of the Scottish Division – The Band of the Royal Tank Regiment – Band of the Royal Tank Regiments Pipes and Drums –
            Tveit Union Musikkorps – Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •     The Highland Band of the Scottish Division. Mandag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 13.00 - 02.00. Lørdag kl. 14.00 - 02.00. Søndag kl. 13.00 - 02.00. Mandag kl. 16.00 – 02.00.
      •     Krammarkedet. Åben 3 dage. Fredag - Lørdag - Søndag.

     •     Rytterdysten startede i 18 galger. Fredag og Søndag kl. 13.00.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 20.00.
      •     Cykelringridning for børn. Cykelpyntning ved Føtex. Lørdag kl. 13.30. Optog startede kl. 14.30 gennem byen, ledsaget af Sønderborg Garden

           til Ryttergalgerne. Cykelringridning startede. lørdag kl. 14.45. Der deltog 77 børn.
      •     Foran Lansen. Klovnen Johnny underholdt. Søndag kl. 14.30.
 Danse- og Restaurationsteltene:
      •     Fest og stemning i danse- og restaurationsteltene. Fredag kl. 13.00. Lørdag kl. 14.00. Søndag kl. 13.00 – Mandag kl. 16.00.
      •     Lansen. Underholdning med The Party Sound Orkester. Kl. 23.00 Striptease show. Gratis entré. Fredag kl. 18.00 - 02.00.
      •     Lansen. Ældrearrangement med 500 pensionister. Der blev serveret kaffe og kager. Vindstyrke 11 leverede underholdningen. 
            Gratis adgangskort. Lørdag kl. 14.00.
      •     Lansen. Kl. 18.00. Lørdagsfest med spisning, Vildsvinebuffet. Pris 125,- kr. Kl. 21.00. Underholdning med Cliffters og The Party Sound
            Orkester.  Gratis entre. Lørdag kl. 18.00 - 02.00. Arrangør: Dance and Nightbar Smedien.
      •     Lansen. Cowboy-bamsen inviterede alle børn til fødselsdagsfest med musikalsk underholdning. Søndag kl. 15.00 - 16.00.

     •     Lansen. Herrefrokost. 1.235 frokostgæster. Adgangskort nødvendig. Mandag kl. 12.00.
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Seven spillede alle 4 dage. Gratis entré. Arrangør: Sundhalle.
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Sevens søndags-show. Trompetisten Per Nielsen m. m.. Søndag kl. 14.00 – 18.00.
      •     Christiern d. II. Postmand Per og hans kat Emil Underholdt. Der blev uddelt gratis karameller og sodavand. Fredag kl. 14.00 - 15.00.
      •     Christiern d. II. Konexion og Randi og Bjarne spillede alle 4 dage. Efter Herrefrokosten, Striptease show. Arrangør: Bjørne Kock.
 Kro:
      •     Rytterkroen. Det hyggelige øltelt ved galgerne. "HAWAII-MØER" serverede alle 4 dage. Arrangør: Sundhalle.

Tattoo 1999:
     •     Tattoo på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Søndag kl. 16.00.

      •     Lystattoo 1999 på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Mandag kl. 21.30.
Fyrværkeri:

      •     Festfyrværkeri. Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel.

     •     Ridehest. Oldenburger/Hannoveraner, Vallak 4 år.
 Tombola. Tørretumbler, Cykle, farvefjernsyn m.m..

Entrebilletter:
      •     Børn fra 0 - 13 år gratis. – Voksne 25,- Kr.
 28.307 besøgende til ringridningen.

 

   

  

 Rådhustorv - Rytteroptog Ældrearrangement Peter Hansen - Frans Pind Ringriderspil - Pladskort Dantoto  
       

  

 Ringridermuseum Galger - Galge 14 Reveille - Rytterkranse Herrefrokost - Billeder 1999 Lansen - Hesteskoen  
       
   

Herrefrokost

 

Hestepiger - F. Carstensen

 

Ringriderhal

 

Fedtebrød - Ringriderplads

 

Røde Kors - Doncarsters
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 Ringriderfestens start og udvikling  

   

 

2000 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 7. juli - mandag, den 10. juli.
 Reveille. Reveillen blæses for Sønderborg Kommunes Borgmester A. P. Hansen, Sandbjerg og Formand Peter Hansen. The Highland Band of
 The Scottish Division – The Band of the Royal Tank Regiment  – Band of the Royal Tank Regiments Pipes and Drums – Herolderne
 blæste reveillen. Søndag kl. 09.00.
 Formand med formandsbeskytter rider nu af ny rute til slotspladsen for at afhente optoget.
 EDB indføres i Rytterkomité vognen. Programmet er udviklet de to ringridernørder, Erik Dall og svigersønnen Kim Nielsen.
 Ringriderfesten har besluttet at gøre kongeringen mindre. Den gamle ring var på syv millimeter i diameter, den er ny  på 5 millimeter.
 Ponypatrulje følger børnene og ponnyerne rundt i byen under optoget og under selve ringridningen. Børnene fik tre fribilletter til gøglet på pladsen.
 Ryttergevinsterne - Ærespræmier flyttes sammen med Tombola. Tombolateltet er udvidet med en sektion.
 Nyhed: En fast, stor udendørs scene "Ringriderscenen" blev bygget op på Ringriderpladsen. Et initiativ der skulle give publikum "meget mere for
 pengene". Entreen for voksne er uændret 25,- kr., børn betaler ikke.
 Gøgl til halv pris. Lørdag eftermiddag kunne børnene prøve karruseller, radiobiler og andre ting til halv pris.
 Lystatoo. Da Sønderborg Garden havde gennemført deres utrolige flot tattoo, måtte lystattoo afbrydes indtil tordenbygerne var drevet over.
 Rideklubben flytter til Sundsmark, den 1. December. 2000.

Bjørnebus kører fredag og lørdag til såvel Nordals som Gråsten. Sidste afgang kl. 05.00. Fredag og lørdag.
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 12.00.

På rådhustorvet:
      •      The Highland Band of the Scottish Division. Fredag kl. 15.00.
      •      Stjernemarch. De 4 orkestre trak op gennem byen til Rådhustorvet. Lørdag kl. 10.30.
      •      The Highland Band of the Scottish Division – The Band of the Royal Tank Regiment – Band of the Royal Tank Regiments Pipes and Drums –
             Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •      The Band of the Royal Tank Regiment – Band of the Royal Tank Regiments Pipes and Drums. Mandag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 13.00 - 02.00. Lørdag kl. 14.00 - 02.00. Søndag kl. 13.00 - 02.00. Mandag kl. 16.00 – 02.00.
      •     Krammarkedet. Åben 3 dage. Fredag - Lørdag - Søndag.
      •     Krammarkedet med et Børnemarked. Søndag kl. 13.00.

     •     Rytterdysten startede i 18 galger. Fredag og Søndag kl. 13.00.
      •     Ringriderscenen. Børneshow med Hugo og aben Jean-Paul. Fredag kl. 14.00.
      •     Ringriderscenen. Band of the Royal Tank Regiments Pipes and Drums indviede den helt nys Ringriderscene på Ringriderpladsen med
            festlig koncert. Fredag kl. 15.30.
      •     Ringriderscenen. Aqua-musik. En åben playback konkurrence blev aflyst. I stedet kom et piratshow med Palle Pirats femmands orkester.
            Fredag kl. 16.30.
      •     Ringriderscenen. Bubber-show, kendt fra TV. Fredag kl. 17.30.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 19.15.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 20.00.
      •     Cykelringridning for børn. Cykelpyntning ved Føtex. Lørdag kl. 13.00. Optog startede kl. 14.00 gennem byen, ledsaget af Sønderborg Garden

           til Ryttergalgerne. Cykelringridning startede. lørdag kl. 14.15. Der deltog 92 børn.
      •     Ringriderscenen. Trylleshow. Star Magic. Lørdag kl. 16.00.
      •     Ringriderscenen. CO-CO. Børn og unges favoritorkester. Lørdag kl. 17.45.
      •     Ringriderscenen. Pjerrot fra Bakken underholdt. Søndag kl. 14.00.
      •     Ringriderscenen. Charlie & Binalto fra Cirkus 3. Klovnerier. Søndag kl. 15.30.
      •     Ringriderscenen. Orkestret Muddi og Salamidrengene trykke den af. Søndag kl. 17.30.
      •     Ringriderscenen. Festival-orkesteret Tørfisk sluttede de mange arrangementer på den nye scene. Søndag kl. 20.15.
 Danse- og Restaurationsteltene:
      •     Fest og stemning i danse- og restaurationsteltene. Fredag kl. 13.00. Lørdag kl. 14.00. Søndag kl. 12.30 – Mandag kl. 16.00.
      •     Lansen. Radio Schleswig Holsteins Mega Party ved Thorsten Sawade spillede. Gratis entre. Fredag kl. 19.00 - 02.00.
      •     Lansen. Lørdagsfest med spisning, vildsvinebuffet med Party Sound.  Underholdning fra de tre engelske militærorkestre. Gratis entre.
            Lørdag kl. 19.00 - 02.00.
      •     Lansen. Ældrearrangement med 500 pensionister. Der blev serveret kaffe og kager. Vindstyrke 11 leverede underholdningen. Der var besøg  

            af de engelske orkestre, de spillede og bød damerne op til dans. Gratis adgangskort. Søndag kl. 14.00.
     •     Lansen. Herrefrokost. 1.148 frokostgæster. Adgangskort nødvendig. Mandag kl. 12.00.

      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Seven spillede. Fredag kl. 13.00 og kl. 19.00. Lørdag kl. 14.00 og kl. 19.00. Søndag kl. 19.00.
            Mandag Kl. 16.00.
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Sevens søndags-show. Søndag kl. 14.00 - 18.00.
      •     Christiern d.  II. Randi og Bjarne spillede. Fredag kl. 13.00. Lørdag kl. 14.00. Søndag kl. 13.00. Mandag kl. 16.00.
      •     Christiern d.  II. Dansebandet Konexion spillede. Fredag kl. 20.00. Lørdag kl. 19.00. Søndag kl. 19.00. Mandag kl. 19.00.
 Kro:
      •     Rytterkroen. Det hyggelige øltelt ved galgerne. Fredag kl. 15.00. Lørdag kl. 14.00. Søndag kl. 12.30. Mandag kl. kl. 16.00.
 Cafe- og spiserestaurant:
      •    Smedien & Felipes buffet. Landkøkkenet åben. Fredag - Lørdag - Søndag - Mandag kl. 16.00 - 23.00.

Tattoo 2000:
     •     Tattoo på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Søndag kl. 16.00.

      •     Lystattoo 2000 på Sønderborg Stadion. Mandag kl. 21.30.
Fyrværkeri:

      •     Festfyrværkeri. Træningsbanen.  Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel.

     •     Ridehest. Fuldblods Oldenburger, Vallak 3 år, med stangmål på 1,65 meter.
 Tombola. 2.500 gevinster.

Entrebilletter:
      •     Børn fra 0 - 13 år gratis. – Voksne 25,- Kr.
 26.196 besøgende til ringridningen.
  

 

   

  

 Lystattoo - Fyrværkeri Rytteroptog Kongering 5. millimeter Lotterihest Leo Petersen - Billetlugen  
       

  

 Ældrearrangement Rytteroptog Herrefrokost - Reveille Sønderborg Ridecenter - Pjerrot Tørfisk - Hesteskoen  
   

 

2001 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 6. juli - mandag, den 9. juli.
 Reveille. Reveillen blæses for Sønderborg Kommunes Borgmester A. P. Hansen, Sandbjerg og Formand Peter Hansen. The Minden Band of
 the Queens Division – The Royal Tank Regiments Pipes and Drums – Herolderne, blæste reveillen. Søndag kl. 09.00.
 Optoget afkortes om aftenen. Holger Drachmannsgade, Jernbanegade og ned ad Perlegade.
 Antal galger udvides fra 18 til 20 galger. To nye forrider:
      •      Lenette Jørgensen, Langdel, første kvindelige forrider. Forrider i galge 18.
      •      Fin Thomsen, Lundsø. Forrider i galge 17.
 Ponygalger: Galge 18 - 19 - 20. Bane 19 og 20 flyttes "over vejen".
 Opstilling på Slotspladsen, galge 1 - 17 og galge 18 - 19 og 20 ude på kajen.
 Fortrykte ridekort sendes ud til Forriderne.
 Pressen får alle resultaterne "presselister" på diskette.
 2 ryttere til en hest.
 Et bragende uvejr, søndag den 8. juli kl. 14.00 - 15.00. Der kom 30 millimeter regn.
 Ældrearrangementet blev flyttet fra lørdag til søndag, da de ældre ønskede at oplev den ægte ringriderstemning på pladsen.

 Pladskort erstattes med "Festival armbånd".              
 Chr. d. II havde sagt farvel til Randi og Sunbeams. Tip Top Duen spillede i stedet for.
 Ringriderfestens lodseddel skulle trykkes om, få dage før leveringen. 13.500 lodsedler.
 Festpladsen lukkede Lørdag kl. 03.00.
 De tre restauratører gik sammen. Lansen - Hesteskoen - Chr. d.  II. om en fælles indgangsbillet á 50,- kr. til teltene på Ringriderpladsen, lørdag
 aften. Entreen skyldes skærpede sikkerhedsforanstaltninger der skulle sikre, at teltene ikke blev overfyldte.
 Der var tre Tivoli på Ringriderpladsen. Kærs Tivoli - Rahbæks Tivoli - Dahlgaards Tivoli.

Bjørnebus kører fredag og lørdag til såvel Nordals som Gråsten. Sidste afgang kl. 05.00. Fredag og lørdag.
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 11.30.

På rådhustorvet:
      •      Moskvas Militære Musik Konservatoriums Orkester. Fredag kl. 15.00.
      •      De 4 orkestre trak op fra Georg Hansens Vej til Rådhustorvet. Lørdag kl. 10.30.
      •      The Minden Band of the Queens Division – Moskvas Militære Musik Konservatoriums Orkester – The Royal Tanks Pipes and Drums –
             Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •      The Minden Band of the Queens Division – The Royal Tanks Pipes and Drums. Mandag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 12,30 - 02.00. Lørdag kl. 14.00 - 03.00. Søndag kl. 12.30 - 02.00. Mandag kl. 16.00 – 02.00.
      •     Krammarkedet. Åben 3 dage. Fredag, Lørdag og Søndag.
      •     Rytterdysten startede i 20 galger. Fredag og Søndag kl. 12.30.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 18.45.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.
      •     Cykelringridning for børn. Cykelpyntning ved Føtex. Lørdag kl. 13.00. Optog startede kl. 14.00 gennem byen, ledsaget af Sønderborg Gardens

           Sambaband til Ryttergalgerne. Cykelringridning startede. lørdag kl. 13.45. Der deltog 125 børn.
      •     Piratshow for børn. Palle Piratshow gæstede Ringriderpladsen for at underholde børnene, fra en blokvogn Søndag kl. 14.30.
 Danse- og Restaurationsteltene:
      •     Fest og stemning i danse- og restaurationsteltene. Fredag kl. 12,30. Lørdag kl. 14.00. Søndag kl. 12.30 – Mandag kl. 16.00.
      •     Lansen. Rockokestret Zididadda - Johnny Madsen og hans band.  spillede.  Pris 120,- kr. og 25,- kr. Pladsentré. Fredag kl. 20.00 - 02.00.
      •     Lansen. Lørdagsfest med spisning, vildsvinebuffet med Party Bandet Valhalle fra Sverige. Underholdning fra det russiske og de to engelske

 

 

Sample ou  
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            militærorkestre samt Sønderborg Garden og Party Band Valhalle spillede op til lørdagsbal. Pris 145,- kr. Efter kl. 21.00 var prisen 50,- kr. som
            også gav adgang til Hesteskoen og Chr. d.  II. Lørdag kl. 19.00 - 03.00.
      •     Lansen. Ældrearrangement med 500 pensionister. Der blev serveret kaffe og kager. Vindstyrke 11 leverede underholdningen. Der var besøg

             af de engelske orkestre. Indslag fra det russiske militærorkester. Provst Lorenz Christensen fra Vester Sottrup fortalte historier
             Gratis adgangskort. Søndag kl. 14.00.

     •     Lansen. Herrefrokost. 1.150 frokostgæster. Adgangskort nødvendig. Mandag kl. 12.00.
      •     Hesteskoen. Stort sildebord. Der skulle kun betales for den tilhørende øl og snaps. Fredag og lørdag fra kl. 14.00 til kl. 16.00
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Seven spillede. Fredag kl. 15.00 og kl. 20.00. Lørdag kl. 14.00 til kl. 18.00. Søndag kl. 12.30. og kl. 19.30.
            Mandag Kl. 16.00.
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Seven spillede. Pris 50 kr. entré som også gav adgang til Lansen og Chr. d.  II. Lørdag kl. 19.00.
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Sevens søndagsmatine. Søndag kl. 14.00  18.00.
      •     Christiern d.  II. Børneunderholdning af klovnerne Charlie og Binalto fra Cirkus 3. Fredag kl. 13.30.
      •     Christiern d.  II. Tip Top spillede. Fredag kl. 15.00. Lørdag kl. 14.00. Søndag kl. 12.30.
      •     Christiern d.  II. Dansebandet Konexion spillede. Fredag kl. 20.00. Søndag kl. 19.30. Mandag kl. 16.00.
      •     Christiern d.  II. Dansebandet Konexion spillede. Pris 50 kr. entré som også gav adgang til Lansen og Hesteskoen. Lørdag kl. 19.00.
 Kro:
      •     Rytterkroen. Det hyggelige øltelt ved galgerne. Fredag kl. 15.00. Lørdag kl. 14.00. Søndag kl. 12.30.  Mandag kl. kl. 16.00.
 Cafe- og spiserestaurant:
      •     Smedien & Felipes buffet. Landkøkkenet åben. Fredag - Lørdag - Søndag - Mandag kl. 13.30 - 23.00.

Tattoo 2001:
     •     Tattoo på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Søndag kl. 16.00.

      •     Lystattoo 2001 på Sønderborg Stadion. Mandag kl. 21.30.
Fyrværkeri:

      •     Festfyrværkeri. Træningsbanen. Fyrværkerimester Michael Pedersen, Glamsbjerg. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel med skrabelod. Pris, 10,- kr.:

     •     Ridehest. Trakener hoppe, 3 år, med stangmål på 1,62 meter.
      •     1 Gavekort, Cimber Air

     •     1 Farve-TV Tekst/fjernbetjening
      •     1 Gavekort - sportsartikler.
      •     1 Gavekort - Quality Holel
      •     27 Endetalsgevinster á 1 helflaske Gl. Dansk.
             Skrabelod:
      •     1. Gavekort. Cimber Air – 2. farve TV med tekst/fjernbetjening – 1 Mikrobølgeovn – 70 helflasker Gl. Dansk
 Tombola.
 Lotterihesten blev vundet af Jørgen Nissen, Pommersgård, Vibøge. 82 år..

Entrebilletter:
      •     Børn fra 0 - 13 år gratis. – Voksne 25,- Kr.
 27.039 besøgende til ringridningen.
 Ringriderfesten delte ca. 100.00,00,- kr. ud til velgørende formål.
  

   

  

 Rytteroptog Billetlugen - Nic. Thomhave Rytteroptog  Hesteskoen - lodseddel Zididada - Valhalla  
       

  

 Arkiv Cormall Herrefrokost - Rådhus Blomster - Ældrearrangement Journalister - Lotterihest Konexion - Tip Top  
       
   

 

2002 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 12. juli - mandag, den 15. juli.
 Reveille. Reveillen blæses for Sønderborg Kommunes Borgmester A. P. Hansen, Sandbjerg og Formand Peter Hansen. The Royal Tanks Pipes
 and Drums – The Royal Tank Regiment Cambrai Ban – Herolderne, blæste reveillen. Søndag kl.09.00.
 Optoget starter fra slotspladsen kl. 11.30. En halv time tidligere.
 Fortrykte ridekort med stregkode sendes ud til Forriderne.
 De 3 første i hver aldersklasse får gevinster, derefter gavekort.
 De 10 første børn får gevinster, derefter gavekort. (Børn 100 %).
 Første gang der deltog 58 til Kongeomridning.
 Der deltog 2 børn i Kongeomridningen:
     •     Rikke Nicolaisen, Dybbøl 12 år og
     •     Jacob Clausen, Holmskov 13 år.
 Første gang der blev uddelt 72 medaljer: 26 medaljer til damerne og 46 medaljer til Herrerne.
 Første gang der har deltaget 497 ryttere fredag og 465 ryttere søndag: I alt 523 ryttere.
 Regine Nielsen, Kegnæs skænker det seletøj, der har tilhørt Ringriderfestens første formand (1888 - 1920) købmand Georg Hansen. Nis Jørgen
 Nielsen overtog seletøjet efter sin bedstefar, Jørgen Peter Nielsen, der i sin tid købte det ved en af de daværende auktioner - der blev afholdt efter
 Ringriderfesten - på Collosseum. Seletøjet - der er til en let hest, bærer spor af reparation efter uheld med luftballonen i 1984. Nis Jørgen Nielsen
 brugte seletøjet endnu 4 år efter uheldet - altså til 1992.
 Torben "Træsko" Pedersen fra Cirkusrevyen, blev "narret" af Leif Maibom, Sønderborg Revyen, til at give en omgang til alle de 1.188 gæsterne ved
 Herrefrokosten om mandagen, 36.000,- kr.
 Ringriderfesten overtager retten til Sønderborg Vinen.
 Sønderborg Vinen. Den rigtige Ringridervin sælges fra Kvickly.
 Bjørnebus kører fredag og lørdag til såvel Nordals som Sundeved. Sidste afgang kl. 05.00.
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 11.30.

På rådhustorvet:
      •      Moskvas Militære Musik Konservatoriums Orkester. Fredag kl. 15.00.
      •      De 4 orkestre trak op fra Georg Hansens Vej til Rådhustorvet. Lørdag kl. 10.30.
      •      The Royal Tank Regiment Cambrai Band – Moskvas Militære Musik Konservatoriums Orkester – The Royal Tanks Pipes and Drums –
             Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •      The Royal Tank Regiment Cambrai Band – The Royal Tanks Pipes and Drums. Mandag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 12,30 - 02.00. Lørdag kl. 14.00 - 03.00. Søndag kl. 12.30 - 02.00. Mandag kl. 16.00 – 02.00.
      •     Krammarkedet. Åben 3 dage. Fredag, Lørdag og Søndag.
      •     Rytterdysten startede i 20 galger. Fredag og Søndag kl. 12.30.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 18.45.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.
      •     Cykelringridning for børn. Cykelpyntning ved Føtex. Lørdag kl. 12.30. Optog startede kl. 13.30 gennem byen, ledsaget af

           Sønderborg Gardens Sambaband til Ryttergalgerne. Cykelringridning startede. lørdag kl. 13.45. Der deltog 130 børn.
      •     Børneunderholdning. ACTOIN 2002: Masser af børneaktiviteter. Lørdag kl. 15.30.
 Danse- og Restaurationsteltene:
      •     Fest og stemning i danse- og restaurationsteltene. Fredag kl. 12,30. Lørdag kl. 14.00. Søndag kl. 12.30 – Mandag kl. 16.00.
      •     Lansen. Topaktuelle GNAGS gik på scenen. Pris 150,- kr. Ca. 800 billetter blev solgt. Fredag kl. 21.00 - 02.00.
      •     Lansen. Mega Party. Indledtes med spisning. Mark og Christoffer underholdt og Scottish Tattoo. Efter spisningen spillede Waxiés Dargle og
            The Feds spillede op til Dans. 225,- kr. Lørdag kl. 18.30 - 03.00.
      •     Lansen. Ældrearrangement med 500 pensionister. Der blev serveret kaffe og kage. Vindstyrke 11 leverede underholdningen. Der var besøg
             af de engelske orkestre. Gratis adgangskort. Søndag kl. 14.00.

     •     Lansen. Herrefrokost. 1.188 frokostgæster. Adgangskort nødvendig. Mandag kl. 12.00.
     •     Hesteskoen. Børneunderholdning med Rasmus Klump. Fredag kl. 13.00.

      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Seven spillede. Fredag kl. 20.00 - 02.00 og mandag kl. 16.00 - 02.00.
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Seven spillede. Pris 50,- kr. Lørdag kl. 20.00 - 03.00..
      •     Hesteskoen. Sweethearts og Top Seven. spillede. Pris 50,- kr. Søndag kl. 20.00 - 02.00..
      •     Hesteskoen. Regina underholdt børnene. Søndag  kl. 13.30.
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Sevens søndagsshow. Søndag kl. 14.00  18.00.
      •     Rytterkroen. Tip Top spillede. Fredag kl. 12.30 - 02.00. Lørdag kl. 14.00 - 03.00. Søndag kl. 12.30 - 02.00. Mandag kl. kl. 16.00 - 02.00.

     •     Penny Lane Kitchen. Spiserestaurant. Fredag kl. 12.30 - 02.00. Lørdag kl. 14.00 - 03.00. Søndag kl. 12.30 - 02.00.
 Kro:
      •     Penny Lane Pub. Feststemning i restaurationsteltet. Fredag kl. 12.30. Lørdag kl. 14.00. Søndag kl. 12.30. Mandag kl. 16.00.

Tattoo 2002:
     •     Tattoo på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Søndag kl. 16.00.

      •     Lystattoo 2002 på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Mandag kl. 21.30.
Fyrværkeri:

      •     Musikalske Festfyrværkeri. Fyrværkerimester Michael Pedersen, Glamsbjerg. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel med skrabelod. Pris, 10,- kr.:

     •     Ridehest. Holstener hoppe, 4½ år, med stangmål på 1,63 meter.
      •     1 Gavekort, Cimber Air

     •     1 Farve-TV Tekst/fjernbetjening
      •     1 Gavekort - sportsartikler.
      •     1 Gavekort - Quality Holel
      •     28 Endetalsgevinster á 1 helflaske Gl. Dansk.
             Skrabelod:
      •     1. Gavekort. Cimber Air – 2. farve TV med tekst/fjernbetjening – 1 Mikrobølgeovn – 2 Quality Hotel – 70 helflasker Gl. Dansk
 Tombola: 30.000 lodder. Pris 7,- kr. stykket.
 Lotterihesten blev vundet af Kari Thomsen, Årre.

Entrebilletter:
      •     Børn fra 0 - 13 år gratis. – Voksne 25,- Kr.
 Festival armbånd afløses af pladskort, til et stempel, for hver dag.
 Den købte entrébillet "byttes" til et stempel på hånden, så man kunne gå ud og ind som det passede en.
 31.269 besøgende til ringridningen.
 Ringriderfesten delte ca. 100.00,00,- kr. ud til velgørende formål.
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  Galge 1 - Reveille Herrefrokost Lenette og Lotte Plakat - Lotterihest - Gnags - The Feds  
       

  

 Besøgende - Seletøj Tattoo Rårdhustorv Tivoli Sundhalle - Panny Lane  
       
   

 

2003 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 11. juli - mandag, den 14. juli.
 Reveille. Reveillen blæses for Sønderborg Kommunes Borgmester A. P. Hansen, Sandbjerg og Formand Peter Hansen. The Royal Tank
 Regiment Cambrai Band  – Herolderne, blæste reveillen. Søndag kl. 09.00.
 600 meter granranker. 800 kilo gran flettet til galgepynt. Nicolaisen Blomster, Vollerup.
 Herolderne for fornyet middelalderdragterne ved Sønderborg Kommunes Beskæftigelsessystue.
 Sønderborg Vinen. Den rigtige Ringridervin sælges fra Kvickly

Bjørnebus kører fredag og lørdag til såvel Nordals som Sundeved. Sidste afgang kl. 05.00.
”Kedde” nåede ikke at levere lotterihesten for 20 gang i år. ”Kedde” Chr. Andersen døde i marts. 

 Lotterihesten indkøbes nu hos: 
     •     Forrider, Thorklid Dau, Hesselgård.
 To børn red med ved kongeomridningen om søndagen:
     •     Sanne Petersen, Rojbøl, 14 år og Brian Bonnichsen, Gasse, 14 år.
 30. juni. Det britiske militærorkester: 
     •     ”The Normandy Band fo the Queens Division” må melde afbud.  Det 39 mands store orkester har været udkommanderet til krigen i Irak.
            Deres instrumenter er endnu ikke nået frem, men befinder sig i en militærtransport mellem Irak og England. Orkesteret har ikke tidligere

           været i Sønderborg.
 I stedet deltager:
     •     ”The Pipes and Drums of the Royal Scots Dragoon Guards”. Ligeledes deltager.
     •     ”The Kohima Band of the Princess of Wales Regiment “. 
 Ingen af disse orkestre har tidligere deltaget. Der ud over deltager: 
     •     ”The Royal Tank Regiment Cambrai Band”, ”Sønderborg Garden”,  ”Gråsten Garden” og Ringriderfestens 6 herolder.
 Det er første gang der efter ringriderfrokosten arrangeres noget i Lansen. ”Sussi og Leo” fra Skagen og ”The Feeds” skiftedes på scenen.
 Ny vært for ringriderfrokosten i år var:
     •     Allan Jylov, Hotel Baltic i Høruphav, i samarbejde med Claus Elholm, Penny Lane.
 Menuændring: 
     •     Forretten, hvide sild, tatar af hellefisk, fiskefilet i aspic, karrysalat, løg, brød, fedt og smør.
            Hovedretten, sødmælks kalveculotte med ratatovill, grøn salat, hvide kartofler, brun sovs.
            Desserten, ostetallerken med oliven, citronmarmelade og kiks.
 Herrefrokosten sluttede kl. 17.30 og Poul Nyrup var gæstetaler (den hemmelige gæst).

Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 11.30.

På rådhustorvet:
      •      The Kohima Band of the Princess of Wales Royal Regiment. Fredag kl. 15.00.
      •      De 4 orkestre trak op fra Georg Hansens Vej til Rådhustorvet. Lørdag kl. 10.30.
      •      The Royal Tank Regiment Cambrai Band – The Kohima Band of the Princess of Wales Royal Regiment – The Scots Dragoon Guards
             Pipes and Drums – Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •      The Royal Tank Regiment Cambrai Band  Mandag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 12,30 - 02.00. Lørdag kl. 14.00 - 03.00. Søndag kl. 12.30 - 02.00. Mandag kl. 16.00 – 02.00.
      •     Krammarkedet. Åben 3 dage. Fredag, Lørdag og Søndag.
      •     Rytterdysten startede i 20 galger. Fredag og Søndag kl. 12.30.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 18.45.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.
      •     Cykelringridning for børn. Cykelpyntning ved Føtex. Lørdag kl. 12.30. Optog startede kl. 13.30 gennem byen, ledsaget af

           Sønderborg Gardens Sambaband til Ryttergalgerne. Cykelringridning startede. lørdag kl. 13.45. Der deltog 131 børn.
      •     Børneunderholdning. ACTOIN 2003: Masser af børneaktiviteter. Lørdag kl. 14.30.
 Danse- og Restaurationsteltene:
      •     Fest og stemning i danse- og restaurationsteltene. Fredag kl. 12,30. Lørdag kl. 14.00. Søndag kl. 12.30 – Mandag kl. 17.00.

     •     Lansen. Fest for børn. Rasmus Klump underholdt. Fredag kl. 14.00.
      •     Lansen. Mark og Christoffer varmede op. Fredag kl. 21.00 - 22.00.
      •     Lansen. PÅ SLAGET 12.  Danmarks populæreste partyband. Pris 60,- kr. Fredag kl. 22.00 - 02.00.
      •     Lansen. Mega Party. Indledtes med spisning. Mark og Christoffer underholdt og orkestermedlemmerne fra de tre engelske militærorkester
            deltog.  Pris 160,- kr. Lørdag kl. 18.30 - 22.00.
      •     Lansen. "The Feeds" spillede  Lørdag kl. 22.00 - 03.00.
      •     Lansen. Ældrearrangement med 500 pensionister. Der blev serveret kaffe og kage. Broager Tyrolerorkester spillede.  De store militærorkestre
            gav koncert. Gratis adgangskort. Søndag kl. 14.00.

     •     Lansen. Herrefrokost. 1185 frokostgæster. Adgangskort nødvendig. Mandag kl. 12.00.
      •     Lansen. Sussi og Leo - Det populære par fra Skagen. Pris 60,- kr. Mandag kl. 20.00.
      •     Hesteskoen. Tip Top spillede. Fredag kl. 14.00 - 20.00. Lørdag kl. 16.00 - 20.00. Søndag kl. 18.00 - 21.00.
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Sevan spillede. Fredag kl. 20.00 - 02.00. Lørdag kl. 20.00 - 03.00. Søndag kl. 21.00 - 02.00.

           Mandag kl. 16.00 - 02.00.
      •     Hesteskoen. Børneunderholdning med "Lågen i Bogen" fra TV. Søndag  kl. 13.30.
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Sevans søndagsshow. Søndag kl. 14.00  18.00.

     •     Penny Lane Kitchen. Spiserestaurant. Fredag kl. 12.30 - 02.00. Lørdag kl. 14.00 - 23.00. Søndag kl. 12.30 - 02.00.
      •     Sundhalle. Feststemning i restaurationsteltet. Fredag kl. 12.30. Lørdag kl. 14.00. Søndag kl. 12.30 .Mandag kl. 16.00.
 Kro:
      •     Penny Lane Pub. Feststemning i restaurationsteltet. Fredag kl. 12.30. Lørdag kl. 14.00. Søndag kl. 12.30. Mandag kl. 16.00.

Tattoo 2003:
      •     Tattoo på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Søndag kl. 16.00.
      •     Lystattoo 2003 på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Mandag kl. 21.30.
            Til tattoo viste Sønderborg Garden for første gang deres ”Hestegarde”.

Fyrværkeri:

      •     Musikalske Festfyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
            Premiere på musikfyrværkeriet ”Wonderfull Wold”. En fyrværkeri-ballet fra det fynske fyrværkerifirma Magic, ved fyrværkerimester
            Michael Pedersen.
 Ringriderfestens lodseddel med skrabelod. Pris, 10,- kr.:

     •     Ridehest. Oldenburger/Holstener, 4. år, med stangmål på 1,65 meter.
             Skrabelod:
 Tombola:
 Lotterihesten blev solgt og pengene doneret til Broagerlands Rideklub, da ingen meldte sig med lodsedlen.

Entrebilletter:
      •     Børn fra 0 - 13 år gratis. – Voksne 14 - 64 år. 25,- Kr. –  Pensionister gratis.
 Den købte entrébillet "byttes" til et stempel på hånden, så man kunne gå ud og ind som det passede en.
 29.706 besøgende til ringridningen.
 Ringriderfesten delte ca. 100.00,00,- kr. ud til lokale formål.
  

 

   

  

 Reveille - Galge 1 Orkester Ritmester - Sønderborg Garden Herrefrokost - VM i Østrig Sussi og Leo - Ny Top Seven  
       

  

 Lotterihest - Herold Tattoo - Rårdhustorv Orkester Ringriderplakat - Ringridervin Penny Lane - Hesteskoen  
   

2004 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 9. juli - mandag, den 12. juli.
 Reveille. Reveillen blæses for Sønderborg Kommunes Borgmester A. P. Hansen, Sandbjerg og Formand Peter Hansen. The Royal Tank Cambrai
 Band Regiment Cambrai Band – Herolderne, blæste reveillen. Søndag kl. 09.00.
 Nyskabelse. Børneland:
 Børneland. 3.000 kvadratmeter er afsat udelukkende til børnefamilier og alle aktiviteter var gratis alle fire dage, 6.000 børn var på besøg.
 Børneland var ved indgangen fra Kongevej. Ringriderfesten havde investeret ca. 200.000,- kr. i Børneland.
 Februar. Ringriderfesten giver 100.000,- kr. til kunstværket “Der Butt im Griff”. Skulpturen er en arm, hvor hånden griber om en fladfisk. Den er
 støbt i bronze og måler 2,30 meter i højden og  vejer 430 kilogram. Kunstneren er Günter Grass.
 The Band of the Adjudant General´s Corps deltager for første gang. Kommer fra Hampshire og byen Worth Down er korpsets hjemsted.
 Peder Most Garden fra Svendborg, deltager også for første gang.
 Ringriderorkestret der er med i musikvognene – herrefrokost m.m., har fået nye uniformsveste, rød foran og sort på ryggen med ringriderfestens
 logo i rødt.
 Laila Fangel, Majbøl, bliver den anden kvindelige forrider. Forrider i galge 20. Afløste Edvard Thomsen, Kær.
 Ny Estandard indvies på Slotspladsen fredag kl. 11.15.

Ponypatrulje passede på de unge ryttere i både optoget og under ringridningen.
 Pladsreservation til Herrefrokosten foregik på Sønderborg hus, den 8. juli. kl. 15.00. Kø nummer fra kl. 08.00.
 Den 19. årgang af Sønderborg vin. Danmarks ældste byvin, blev afsløret  den 27.11. i Rådhushallen kl. 11.00 for . Der var prøvesmagning.
 Vinforretningen Wohlerberg har overtaget forhandlingen af Sønderbor Vinen. De seneste to år var det Kvickly, som havde stået for salget.
 Debat i dagspressen omhandlende:
      •     Er det rimeligt at have en hest som hovedpræmie i lotteriet.
 Det store sønderjyske ringridertelt Lansen udvides med en teltbane mere.

Bjørnebus kører fredag og lørdag til såvel Nordals som Sundeved. Sidste afgang kl. 05.00.
 Ringrider- konkurrence. Hvor står Kunstværket. Vinderne:
      •     Jens Jacobsen, Sønderborg – Irene Jacobsen, Nordborg – Karin Schrøder, Sønderborg – Lisbet, Sydals – Tove Bang, Augustenborg.
            Præmie. 10-turs kort til de kørende forretninger på Ringriderpladsen.
 Nyskabelse:
      •     10-turs kort til pladsens forlystelser, pris 150,- kr.
 Deltager rekord:
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      •     1012 ryttere deltog. 525 fredag og 487 lørdag.   557 indløste ridekort.
 Februar. Kunstskolens elever deltager i konkurrence om, at lave den bedste ringriderplakat.
 Vinderen blev: 
      •     Grethe Dümchen, Flensborg.
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 11.30.

På rådhustorvet:
      •      The Band of the Adjudant General´s Corps. Fredag kl. 15.00.
      •      De 4 orkestre trak op fra Georg Hansens Vej til Rådhustorvet. Lørdag kl. 10.30.
      •      The Royal Tank Regiment Cambrai Band  – The Band of the Adjudant General´s Corps – The Pipes and Drums of the First Royal Tank
              Regiment – Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •      The Royal Tank Regiment Cambrai Band. Mandag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 12,30 - 02.00. Lørdag kl. 14.00 - 03.00. Søndag kl. 12.30 - 02.00. Mandag kl. 16.00 – 02.00.
      •     Krammarkedet. Åben alle 4 dage. Knap hundrede kræmmere fyldte den gamle fodboldbane ved siden af Ringriderpladsen.
      •     Rytterdysten startede i 20 galger. Fredag og Søndag kl. 12.30.
      •     Børneland. Fredag kl. 12.30 -19.00. Lørdag kl. 15.00 -19.00.- Søndag kl. 12.30 -19.00. Mandag kl. 16.00 - 19.00. For første gang.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 18.45.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.
      •     Cykelringridning for børn. Cykelpyntning ved Føtex. Wild West. Lørdag kl. 12.30. Optog startede kl. 13.45 gennem byen, ledsaget af

           Sønderborg Gardens Sambaband til Ryttergalgerne. Cykelringridning startede. lørdag kl. 14.00..Der deltog 94 børn.
      •     Børneland. Den lille Ringriderfrokost 2004. For alle børn op til 14 år var inviteret til fest. Billet var nødvendig. Søndag kl. 13.30 - 14.30.
 Danse- og Restaurationsteltene:
      •     Fest og stemning i danse- og restaurationsteltene. Fredag kl. 12,30. Lørdag kl. 14.00. Søndag kl. 12.30 – Mandag kl. 17.00.

     •     Lansen. Helms Trio, Rubber Band varmede op. Danmarks bedste Beatles kopi band. Fredag kl. 21.00 - 23.00.
      •     Lansen. Feest og dans til Rubbeband (Beatles). Fredag kl. 23.00 - 02.00.
      •     Lansen. Spisning. Pris 170,- kr. Helms Trio og Bands fra de engelske militærorkester spillede. Bakkepigerne underholdt.
            Lørdag kl. 19.00 - 21.30.
      •     Lansen. The Feeds spillede kl. 21.30 - 03.00.
      •     Lansen. Ældrearrangement med 500 pensionister. Der blev serveret kaffe og kage. Broager Tyrolerorkester spillede. Syngepigerne fra
            Bakken underholdt. The Band of the Adjudant General´s Corps gav koncert og bød op til dans. Gratis adgangskort. Søndag kl. 14.00.

     •     Lansen. Herrefrokost. 1.353  frokostgæster. Mandag kl. 12.00.
      •     Hesteskoen. Tip Top spillede. Fredag kl. 14.00 - 20.00. Lørdag kl. 16.00 - 20.00. Søndag kl. 18.00 - 21.00.
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Sevan spillede. Fredag kl. 20.00 - 02.00. Lørdag kl. 20.00 - 03.00. Søndag kl. 21.00 - 02.00.
            Mandag kl. 16.00 - 02.00.
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Sevan søndagsshow. Søndag kl. 14.00  18.00.

     •     Penny Lane Køkken. Spiserestaurant. Fredag kl. 12.30 - 02.00. Lørdag kl. 14.00 - 23.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00.
     •     Penny Lane Køkken. Saftig Duo spillede. Fredag kl. 21.00 –  02.00.

      •     Penny Lane Køkken. The Outman, 6 mands orkester spillede. Lørdag kl. 22.00 - 03.00.
     •     Penny Lane Køkken. Saftig Duo spillede. Søndag kl. 21.00 –  02.00.
     •     Penny Lane Køkken. Mark og Christoffer spillede. Mandag kl. 17.00 –  02.00.

      •     Sundhalle. Feststemning i restaurationsteltet. Fredag kl. 12.30. Lørdag kl. 14.00. Søndag kl. 12.30 .Mandag kl. 16.00.
 Kro:
      •     Penny Lane Pub. Feststemning i restaurationsteltet. Fredag kl. 12.30. Lørdag kl. 14.00. Søndag kl. 12.30. Mandag kl. 16.00.

Tattoo 2004:
      •     Tattoo på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Søndag kl. 16.00.
      •     Lystattoo 2004 på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Mandag kl. 21.30.

Fyrværkeri:

      •     Musikalske Festfyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel med skrabelod. Pris, 10,- kr.:

     •     Ridehest. Oldenburgerhoppe, 3. år, med stangmål på 1,62 meter.
             Skrabelod:
 Tombola:
 Anja Frederikse og Jan Hjortshøj, Dybbøl vandt Lotterihesten. Familien ville ikke beholde hesten. Fik en check på 14.500,- kr.

Entrebilletter:
      •     Børn fra 0 - 13 år gratis. – Voksne 14 - 64 år. 25,- Kr. –  Voksne 65 år gratis.
 Den købte entrébillet "byttes" til et stempel på hånden, så man kunne gå ud og ind som det passede en.
 26.655 besøgende til ringridningen.
 Børneland, ca. 6.000 besøgende.
 Ringriderfesten delte ca. 130.00,00,- kr. ud til lokale formål.
  

 

   

  

 Kø Herrefrokost - Cykelringridning Kunstskolen - Estandard Reveille - Der Butt im Griff Campbell Kemp - Syngepiger Lodsedel - Lotterihest  
       

  
 Torben "Træsko" - Annonce Sønderborg Garden Laila Fangel - Ringriderplakat  Konkurrence Lansen - Hesteskoen  

   

 

2005 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 8. juli - mandag, den 11. juli.
 Reveille. Reveillen blæses for Sønderborg Kommunes Borgmester A. P. Hansen, Sandbjerg og Formand Peter Hansen. The Royal Tank
 Regiment Cambrai Band – The Pipes and Drums – Herolderne, blæste reveillen. Søndag kl. 09.00.
 Der var en lille tilbagegang af ryttere. Der deltog 513 ryttere fredag og 485 ryttere søndag.
 Kongepræmien er et gavekort på 7.500 kr. både fredag og søndag.
 Galgerne blev udvidet med 2 galge, til 22 galger.
 2 forrider flyttede galger:
 Forrider Gunnar Christensen fra galge 19 til galge 21. Forrider Laila Fangel fra galge 20 til galge 22.
 De 2 nye forrider blev: 
     •     Conny Schmidt Petersen galge 19 og Tina Callesen galge 20.
 Forrider Åge Juhl galge 9, blev afløst af Erik Auerbach.
 51 herrer og 30 damer fik medaljer. Ny rekord.
 Ny musikvogn, en charabanc, købt i Polen.
 Omkring 1.000 mennesker var mødt op på Rådhustorvet lørdag formiddag for at høre koncert med fire orkestre, der deltog i Rytteroptoget om
 fredagen.
 Arne Ulriksen har i 40 år solgt billetter ved indgangen til Ringriderpladsen.
 Sønderborg kommune havde skåret kommunens tilskud ned til 30.000 kr. Sidste år var den samlede udgift 88.000 kr. Sparet: flagallé – spredning
 af sand – opfejning af hestepærer.
 Fredag blev der ikke strøet sand for hestene.
 Der blev i år kun rejst flagbrønde ved indfaldsvejene og flagallé ad Ringridervej.
 Den manglende flagallé skabte stort debat i dagspressen.
 Arrangementskomite blev delt i to. Ny: Børnegruppen.
 Børneland udvider til 3.500 kvadratmeter.
 Kongeomridningen om søndagen:
     •     To børn deltog. Carina Jessen, Frørup, 13 år og Malene Petersen, Kegnæs, 13 år.
     •     De to ældste rytter var Niels Møller, Sjellerup, 54 år og Jørgen Thomsen, Tørsbøl, 65 år, der deltog 51 ryttere.
 For første gang i ringriderfesten historie udeles der en 70 års medalje:
     •     Hans Tækker, Augustenborg (89 år) modtog 70 års medaljen.
 En af de yngste ryttere, Katrine på ponyen Oliver, red ind og overbragte blomster til Hans Tækker ved medaljeoverrækkelsen.
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 11.30.

På rådhustorvet:
      •      The Royal Tank Regiment Cambrai Band. Fredag kl. 15.00.
      •      De 4 orkestre trak op fra Georg Hansens Vej til Rådhustorvet. Lørdag kl. 10.30.
      •      The Royal Tank Regiment Cambrai Band – The Band of the Adjudant General´s Corps and The Pipes and Drums – Agder Drillband –
              Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •      The Band of the Adjudant General´s Corps and The Pipes and Drums. Mandag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 12,30 – 02.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00. Mandag kl. 16.00 – 02.00.
      •     Krammarkedet. Åben alle 4 dage. Knap hundrede kræmmere fyldte den gamle fodboldbane ved siden af Ringriderpladsen.
      •     Rytterdysten stater i de 22 galger. Fredag og Søndag kl. 12.30.
      •     Børneland. Fredag kl. 12.30 –190.00.  Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og Søndag  kl. 12.30 – 19.00. Mandag kl. 16.00 – 19.00. For anden gang.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 18.45.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.
      •     Cykelringridning for børn. Cykelpyntning ved Føtex. Tema Middelalder. Lørdag kl. 12.30. Optog startede kl. 13.45 gennem byen, ledsaget af

           Sønderborg Gardens Sambaband til Ryttergalgerne. Cykelringridning startede. lørdag kl. 14.00..Der deltog 100 børn.
      •     Børneland. Den lille Ringriderfrokost 2005. For alle børn op til 14 år var inviteret til fest. Billet var nødvendig. Søndag kl. 13.30.
 Danse- og Restaurationsteltene:
      •     Fest og stemning i danse- og restaurationsteltene. Fredag kl. 12,30  – Lørdag kl. 14.00 – Søndag kl. 12.30 – Mandag kl. 17.00.

     •     Lansen. Bier- og tyrolerfest med Schnitzel. Pris 100,- kr. Broager Tyrolerorkester underholdt. Fredag kl. 19.00 - 21.00.
      •     Lansen. Fest og dans til Cantus Tyrolerne. Fredag kl. 21.30 – 02.00.
      •     Lansen. The Feds spillede. Lørdag kl. 21.00 – 03.00.
      •     Lansen. Ældrearrangement med 550 pensionister. Der blev serveret kaffe og kage. En tryllekunster Underholdt. Gratis adgangskort.
            Søndag kl. 14.00.

     •     Lansen. Herrefrokost. 1.432 frokostgæster. Mandag kl. 12.00.
      •     Hesteskoen. Tip Top spillede. Fredag kl. 14.00 - 20.00 – Lørdag kl. 16.00 - 20.00  – Søndag kl. 18.00 - 21.00 –
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Sevan spillede. Fredag kl. 20.00 - 02.00 – Lørdag kl. 20.00 - 03.00 – Søndag kl. 21.00 - 02.00 –
            Mandag kl. 17.00 - 02.00.
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Sevan søndagsshow. Søndag kl. 14.00  18.00.
      •     Penny Lane Kitchen. Fredag kl. 12.30 – 02.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00.

     •     Penny Lane. Mark og Christoffer spillede. Mandag kl. 17.00 –  02.00.
      •     Sundhalle. Feststemning i restaurationsteltet. Fredag kl. 12.30 - Lørdag kl. 14.00 - Søndag kl. 12.30 - Mandag kl. 17.00.
      •     Bowl In. Feststemning i restaurationsteltet. Fredag kl. 12.30 - Lørdag kl. 14.00 - Søndag kl. 12.30 - Mandag kl. 17.00.
 Kro:
      •     Penny Lane Pub. Feststemning i restaurationsteltet. Søndag kl. 12.30.
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Tattoo 2005:
      •     Tattoo på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Søndag kl. 16.00.
      •     Lystattoo 2005 på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Mandag kl. 21.30.
 Fyrværkeri:

      •     Musikalske Festfyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel med skrabelod. Pris, 10,- kr.:

     •     Ridehest. Oldenburger-trakener vallak, 5 år.
      •     1 Gavekort, Falk Lauritsen Rejser.

     •     1 Digitalkamera.
      •     1 Gavekort - sportsartikler.
      •     2 Gavekort - Quality Holel
      •     28 Endetalsgevinster á 1 helflaske Gl. Dansk.
             Skrabelod:
      •     1. Flybillet Sterling. Barcelona t/r., 2 pers.. – 3. Gavekort á 2.000,- kr. Sonofon Sdg. – 2. farve TV med tekst/fjernbetjening – 2. Gavekort,
             Quality Hotel.– 60 helflasker Gl. Dansk + 30 fl. Sønderborg Vin.
 Tombola:
 Entrebilletter:
      •     Børn fra 0 - 13 år gratis. – Voksne 14 - 64 år. 25,- Kr. –  Voksne 65 år gratis.
 Den købte entrébillet "byttes" til et stempel på hånden, så man kunne gå ud og ind som det passede en.
 Besøgstal på ca. 43.000. De 26.866 var betalende. Der var små 300 færre besøgende end sidste år.
 Børneland, ca. 8.500 besøgende.
 Ringriderfesten fik et underskyd på: -123.000,- kr.
  

   

  
 Børneland Flagalle - Søndag - Kongeomridning Hans Tækker - I kø til frokost Chaban - Lotterihest  
       

  
 Ældrearrangement - Ringriderplakat Rytteroptoget Orkester 25. gang - Arne Ulriksen Lansen- -  
       

   

 

2006 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 7. juli - mandag, den 10. juli.
 Reveille. Reveillen blæses for Sønderborg Kommunes Borgmester A. P. Hansen, Sandbjerg og Formand Peter Hansen. The Band of
 The Adjudant General´s Corps – The Pipes and Drums of The Scots Guards Association –  Herolderne, blæste reveillen. Søndag kl. 09.00.
 Starten på Ringriderfesten i Sønderborgs Ringridermuseum, Kirkegade 8.
 På byrådsmødet, den 8. marts, blev det vedtaget (med en stemme imod) at Ringriderfesten i Sønderborg måtte anvende Kirkegade 8 som
 permanent Ringridermuseum.
 Kirkegade 8, den såkaldte gamle præstegård, bindingsværksbygning fra 1643.
 At Ringriderfesten fik sit eget museum, medførte megen debat bl.a. i dagspressen, om Ringriderfestens lukkede regnskab.
 Lørdag den 8. juli indviedes Danmarks første Ringridermuseum. Lørdag kl. 13.30.
 Genskabelse af hertugernes Ringrendingsbane ved Sønderborg Slot.
 Ringrendingsbanen genskabes samme sted hvor den gamle Ringrendingsbane har ligget, helt tilbage til 1600-tallet, terrænet mellem slottet og
 ”Honnørkajen”.
 Skibsreder A. P. Møller og Hustru Christine Mærsk McKinney Møllers Fond til almene Formål, har doneret 880.000 kroner til genskabelse af
 Ringrendingsbanen.
 18. oktober blev Ringrendingsbanen indviet, af familien Nicolaisen, der var ca. 500 tilskuere.
 I søndagsoptoget deltog showmiddelaldergruppen Excalibur fra Hannover med 2 ridder, til hest efter herolderne.
 For første gang fik Kornpris og Prins en krans til hesten.
 Dyrenes Beskyttelse var bekymret over, at hovedpræmien var er hest. De var imod levende dyr som præmie.
 Peter Jørgensen, Nørremølle ridder med Estandarden. Afløste Chr. Jørgensen, Klinting.
 Hovedkomiteen besluttede på mødet den 4. september at oprette en ny komite - Børnekomiteen.
 Der er nu følgende komiteer:
     •     Hovedkomite, Arenakomite, Arrangementskomite, Børnekomite, Kassekomite, Lotteri-/Tombolakomite, Pressekomite, Pladskomite,
            Rytterkomite / Talkomite og Seniorkomite / Arkivgruppe.
 Der blev oprettet 2 nye aldersklasser:
     •     Aldersklassen Damer over 40 år blev nu til:
                                   Damer 40 – 49 år og Damer over 50 år.
     •     Aldersklassen Herrer over 80 år blev nu til:
         Herrer 80 – 89 år og Herrer over 90 år.
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 11.30.
      •      Danfoss Orkesteret spillede på Torvet ved Sønderbro, ved Ringriderstatuen. Lørdag kl. 15.30.

På rådhustorvet:
      •      Agder Drillband. Fredag kl. 15.00.
      •      De 4 orkestre trak op fra Georg Hansens Vej til Rådhustorvet. Lørdag kl. 10.30.
      •      The Band of the Adjudant General´s Corps – The Pipes and Drums of The Scots Guards  Association. – Agder Drillband –
              Copenhagen Showband – Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •      The Band of the Adjudant General´s Corps – The Pipes and Drums of The Scots Guards  Association. Mandag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 12,30 – 02.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00. Mandag kl. 16.00 – 02.00.
      •     Krammarkedet. Åben alle 4 dage.
      •     Rytterdysten stater i de 22 galger. Fredag og Søndag kl. 12.30.
      •     Børneland. Fredag kl. 12.30 – 20.00.  Lørdag kl. 14.00 – 20.00.og Søndag  kl. 13.00 – 20.00. Mandag kl. 16.00 – 20.00. For tredje gang.

           Verdensrekordforsøg i Børneland:
               •      UNICEF Danmark og LEGO vil i samarbejde prøve at slå den gamle rekord på et LEGO-tårn, på 28,19 meter, der blev sat i
                      Californien i 2005.
               •     Tårnet bygges af små legoklodser med otte knopper, der skal bruges en halv million legoklodser.
               •     Efter 4 dages arbejde, lykkes rekordforsøget, LEGO-tårnet blev 28,48 meter.
               •     Rekorden kommer med i næste udgave af Guiness’ Rekordbog.
      •     Børneland havde egen hjemmeside med web kamera på LEGO-tårnet.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 18.45.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.
      •     Cykelringridning for børn. Cykelpyntning ved Føtex. Lørdag kl. 12.30. Optog startede kl. 13.45 gennem byen, ledsaget af Sønderborg.

           Gardens Sambaband til Ryttergalgerne. Cykelringridning startede. lørdag kl. 14.00..Der deltog 95 børn.
      •     Børneland. Den lille Ringriderfrokost 2006. For alle børn op til 14 år var inviteret til fest. Billet var nødvendig. Søndag kl. 13.30.
 Danse- og Restaurationsteltene:
      •     Fest og stemning i danse- og restaurationsteltene. Fredag kl. 12,30  – Lørdag kl. 14.00 – Søndag kl. 12.30 – Mandag kl. 17.00.

     •     Lansen. Tyrolerfest med spisning (schnitzel). Pris 150,- kr. 6 mandes tyrolerorkester "Die Enzeaner" aus Türol. Fredag kl. 19.00.
      •     Lansen. Fest og dans til "Die Enzeaner" aus Türol. Fredag kl. 21.30 –  02.00.
      •     Lansen. Mega Party med The Feds og Gæstesolister. Lørdag kl. 21.00 –  03.00.
      •     Lansen. Ældrearrangement med 600 pensionister. Der blev serveret kaffe, ostemadder og brødtort. Tyrolerorkesteret og Agder Drillband
            underholdt. Fik besøg at ”Thorleif”. Gratis adgangskort. Søndag kl. 14.00.

     •     Lansen. Herrefrokost. 1.449 frokostgæster. Mandag kl. 12.00.
      •     Hesteskoen. Perron 7. Fredag kl. 14.00 - 21.00 – Lørdag kl. 16 - 21.00 – Søndag kl. 19.00 - 21.00
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Sevan spillede. Fredag kl. 21.00 – Lørdag kl. 21.00 – Søndag kl. 21.00 – Mandag kl. 17.00
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Sevan søndagsshow. Søndag kl. 14.00  18.00..
      •     Penny Lane Kitchen. Fredag kl. 12.30 – 02.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00.

     •     Penny Lane. Mark og Christoffer spillede. Mandag kl. 17.00 –  02.00.
      •     Sundhalle. Feststemning i restaurationsteltet. Fredag kl. 12.30 - Lørdag kl. 14.00 - Søndag kl. 12.30 - Mandag kl. 17.00.
      •     Skovkroen. Feststemning i restaurationsteltet. Fredag kl. 12.30 - Lørdag kl. 14.00 - Søndag kl. 12.30 - Mandag kl. 17.00.
 Kro:
      •     Penny Lane Pub. Feststemning i restaurationsteltet. Søndag kl. 12.30.

Tattoo 2006:
      •     Tattoo på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Søndag kl. 16.00.
      •     Lystattoo 2006 på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Mandag kl. 21.30.
 Fyrværkeri:

      •     Musikalske Festfyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel med skrabelod. Pris, 10,- kr.:

     •     Ridehest. Oldenburger fuldblods vallak, 7 år.
      •     1 Gavekort, Falk Lauritsen Rejser.
      •     1 Digitalkamera.
      •     1 Gavekort - sportsartikler.
      •     2 Gavekort - Weekend på Comwell.
      •     45 Endetalsgevinster á 1 helflaske "ENKEL".
             Skrabelod:
      •     1. Flybillet Sterling. Barcelona t/r., 2 pers.. – 3. Gavekort á 2.000,- kr. Sonofon Sdg. – 2. Fladskærms TV. – 2. Gavekort, Comwell  Hotel
             – 50 helflasker "1 fl. ENKEL". + 40 fl. Sønderborg Vin.
 Lotterihesten blev vundet af Ingerlise og Eihler Andersen, Sønderborg. Hesten blev vekslet til en check på 15.000,- kr.
 Tombola:
 Entrebilletter:
      •     Børn fra 0 - 13 år gratis. – Voksne 14 - 64 år. 25,- Kr. –  Voksne 65 år gratis.
 Den købte entrébillet "byttes" til et stempel på hånden, så man kunne gå ud og ind som det passede en.
 Besøgstal på ca. 45.000. De 26.584 var betalende. Der var små 300 færre besøgende end sidste år.
 Børneland, ca. 9.000 besøgende.
 Ringriderfesten fik et underskyd på: -154.000,- kr.
 Ringriderfestens lotteri fordelte 130.000 kr. til 40 foreninger og institutioner.
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 Børneland Middelaldershow Rytteroptoget Ældrearrangement  - Reveille Lotterihesten - Sundhalle  
       

  

 Ringridermuseum Tattoo - Orkester Ringrendingsbaner 1650 - Familien Nicolaisen Dekoreret Lansen - Hesteskoen  
   

 

2007 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 6. juli - mandag, den 9. juli.
 Reveille. Reveillen blæses for Sønderborg Kommunes Borgmester Jan Prokopek Jensen  og Formand Peter Hansen, Tronholm 3, Ragebøl.
 The Pipes and Drums of The Scots Guards Association – Herolderne, blæste reveillen. Søndag kl. 09.00.
 Ringriderfesten fremlagde sit regnskab den 30. marts. Ringriderfesten har 2,1 million på kistebunden.

Hovedkomiteen besluttede på mødet den 4. september 2006 at oprette en ny komite. Børnekomite.
 Børneforlystelser var tidligere en del af Arrangementskomiteen. I 2007 overgik Børneforlystelser til den nyoprettede Børnekomite.
 Der er nu følgende komiteer:
     •     Hovedkomite - Arenakomite - Arrangementskomite - Børnekomite - Kassekomite - Lotteri-/Tombolakomite - Pressekomite - Pladskomite -
           Rytterkomite / Talkomite og Seniorkomite / Arkivgruppe.
 320 musikere spillede til Ringriderfesten.
 Band of the Adjudant General´s Cops (GB) meldte afbud kort før ringridning.
 The Band of the Prince of wales´s Division (GB) deltog i stedet for Band of the Adjudant General´s Cops.
 Det store Sønderjyske Ringridertelt Lansen, blev erstattet af et større lejet telt.
 Teltet har en selvbærende konstruktion, så man undgår de mange stormstænger.
 Der deltog 1602 frokostgæster, ny rekord.
 Borgmester Jan Prokopek fik sin borgmesterkæde igen af Ringriderfestens formand Peter Hansen, den 8. august.
 Borgmesteren havde haft indbrud.
 Kampen om Den Gyldne Ring.
 I anledning af den nye Ringrendingsbanen ved Sønderborg Slot, besluttede Ringriderkomiteen at afholde en særlig kongeridning, lørdag den 7. juli
 kl. 13.00. Inviteret blev de sidste 11 års Konger/dronninger, kronprinser og prinser, samt Konge, kronprins og prins fra fredagens ringridning 2007.
 Der deltog 9 damer og 17 Herrer.
 Turistbureauet, Sønderborg Slot og Ringridermuseet arrangerer Historisk Ringridning for turister. Ringridningen fandt sted 3 tirsdage i juli  –
 august måned.
 Der uddeles i år 34 medaljer til Damerne – rekord. 1. 40 års, 3. 30 års, 4. 25 års, 8. 20 års 6. 15 års 12. 10 års medaljer.
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 11.30.

     •      Den Gyldne Ring. Slottes Ringriderbane, Lørdag kl. 13.00.
På rådhustorvet:

      •      Strømsgodset Musikkorps. Fredag kl. 15.00.
      •      Stjernemarch: The Pipes and Drums of The Scots Guards Association – Strømsgodset Musikkorps – Danfoss Orkesteret –
             Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •      The Pipes and Drums of The Scots Guards Association. Mandag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 12,30 – 02.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00. Mandag kl. 16.00 – 02.00.
      •     Rytterdysten stater i de 22 galger. Fredag og Søndag kl. 12.30.
      •     Kræmmermarked. Fredag kl. 12.30 – Lørdag kl. 14.00 – Søndag kl. 12.30.
      •     Børneland. Fredag kl. 12.30 – 19.00.  Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og Søndag  kl. 13.00 – 19.00. Mandag kl. 16.00 – 19.00. For fjerde gang.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 18.45.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.
      •     Cykelringridning for børn. Tema: Middelalder. Føtex. Lørdag kl. 12.00. Optog startede kl. 13.45 gennem byen, ledsaget af Sønderborg
            Gardens Sambaband til Ryttergalgerne. Cykelringridning startede lørdag kl. 14.00. Der deltog  80 børn.
      •     Børneland. Den lille Ringriderfrokost 2007. For alle børn op til 14 år var inviteret til fest. Billet var nødvendig. Søndag kl. 13.30.
 Danse- og Restaurationsteltene:
      •     Fest og stemning i danse- og restaurationsteltene. Fredag kl. 12,30  – Lørdag kl. 14.00 – Søndag kl. 12.30 – Mandag kl. 17.00.

     •     Lansen. Tyrolerfest med spisning (schnitzel). Pris 150,- kr. 6 mandes tyrolerorkester "Die Enzeaner" aus Türol. Fredag kl. 19.00.
      •     Lansen. Fest og dans til "Die Enzeaner" aus Türol. Fredag kl. 21.30 –  02.00.
      •     Lansen. Mega Party med The Feds og Gæstesolister. Lørdag kl. 21.00 –  03.00.
      •     Lansen. Ældrearrangement med 600 pensionister, Dario Campeotto underholdt. Gratis adgangskort. Søndag kl. 14.00.

     •     Lansen. Herrefrokost. 1.602 frokostgæster. Mandag kl. 12.00.
      •     Hesteskoen. Niels Glasdam,. Fredag kl. 12.30 – Lørdag kl. 14.00.
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Sevan spillede. Fredag kl. 21.00 – Lørdag kl. 21.00 – Søndag kl. 14.00 – Mandag kl. 17.00
      •     Penny Lane Kitchen. Fredag kl. 12.30 – 02.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00. Mandag kl. 12.30 – 02.00.

     •     Penny Lane Kitchen. Mark og Christoffer spillede. Mandag kl. 17.00 –  02.00.
 Kro:
     •     Rytterkroen. Jønne .Fredag kl. 18.00 – 02.00.
     •     Rytterkroen. Randi & Bjarne. Lørdag kl. 20.00 – Søndag kl. 14.00.

    •     Rytterkroen. Jønne .Mandag kl. 17.00 – 02.00.
     •     Skovkroen. Gratis entré alle 4 dage
 Tattoo 2007:

     •     Tattoo på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Søndag kl. 16.00.
      •     Lystattoo 2007 på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Mandag kl. 21.30.

Fyrværkeri:

      •     Musikalsk festfyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel med skrabelod. Pris, 10,- kr.:
      •     Ridehest.
 Tine Søby, Lyngby, vandt Lotterihesten Pelé, en mørkebrun holstener. Tina ville ikke beholde hesten, men fil 15.000,- kr.
 Skrabelod:
 Tombola:
      •     Hovedgevinst. 1 Morsø-brændeovn. 10.795,- kr.
 Entrebilletter:
      •     Børn under 4 år. Gratis. – Børn fra 4 - 13 år. 10,- Kr. – Voksne 30,- Kr.
 På baggrund af de senere års investeringer i specielt Børneland og et underskud de senere år har Ringriderfesten hævet entreen for voksnes
 adgang til pladsen til 30,- kr. Børn og pensionister skal nu også betale. Pensionister 30,- kr. Børn mellem 4 og 13 år 10,- kr.
 30.034 besøgende til ringridningen. En tilbagegang på 3.000 besøgende i forhold til 2006. I år besøgte 4.700 børn festen.
 Ringriderfesten havde et overskud på 298.000 kr. før udlodninger. Udgifter på 2,7 millioner. 192.000,- kr. blev brugt til Børneland. 43.000,-  kr.
 blev brugt til ældrearrangement. 72.000,- kr. blev brugt til foreninger. 10.000,- kr. til findeløn /dusør så Borgmesterkæden kunne komme tilbage.

Lotteri- og Tombolaaktiviteterne et overskud på 120.000.- kr., som blev udloddet til velgørende formål. Primær foreninger og institutioner.

 

   

  

 Orkester - Tattoo Gyldne Ring - Herrefrokost Stjernemarch. Tilskud - Delikatesse Lotterihesten Pelé - Ringriderplakat  
       

  

 Hesteholder - Jan Hellesøe Hans Tækker - Jan Bonde Gøgl og Cirkusnumre i Børneland Borgmesterkæden kom tilbage. Lansen - Hesteskoen  
   

2008 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 11. juli - mandag, den 14. juli.
 Reveille. Reveillen blæses for Sønderborg Kommunes Borgmester Jan Prokopek Jensen og Formand Peter Hansen, Tronholm 3, Ragebøl.
 The Band of the Prince of Wales´s Division – The Pipes and Drums of The Scots Guards Association – Herolderne, blæste reveillen.
 Søndag kl. 9.00.
 Der er lavet reklamefremstød i Flensborg områder, bl.a. en plakat på tysk.
 Samarbejdet mellem Gråsten Ringridning - Åbenrå Ringridning og Ringriderfesten i Sønderborg angående ”Det Sønderjyske Ringridertelt” er
 ophørt. Gråsten Ringridning overtog ”Det Sønderjyske Ringridertelt”.
 Fritids-ridderen Søren Thyssen red med i ringrider-optoget.
 Børneland har fået ekstra plads stillet til rådighed.
 Børneland opretter en gruppe på ”Facebook”.
 Sønderborg Ringriderfest fik igen sin Ringriderøl. Ringriderbryggen blev brygget på ”Bryggeriet”, Rådhustorvet, Sønderborg.
 Der blev nedsat en udviklingskomite, der skal tilføre den nu 120 år gamle fest nyt.
 Der blev opstillet to storskærme til ringriderfrokosten. 2 x 3 meter.
 Frokosten blev igen leveret fra Hotel Baltic.
 Ringriderorkesterets dirigent Ernst Wedam stoppede. Ernst Wedam var dirigent i 13 år.
 Rinkenæs Brandværnsorkester var med til Sønderborg Ringridning for første gang.
 Tilskud til de årlige ringridninger. Kultur og Fritidsudvalget har besluttet, at de ønsker at stille ydelser til rådighed for de enkelte ringridninger.
 Ydelserne omfatter bl.a. flagning, skiltning, toiletvogne, affaldsspande, borde og bænke, udlægning af sand m.v..
 Turistbureauet arrangerer ”ringridervandringer”.
 Turistbureauet, Sønderborg Slot og Ringridermuseet arrangerer igen i år historisk ringridning for turister, der var ca. 3.000 tilskuer. Ringridningen
 fandt sted 5 tirsdage, i juni - juli måned.
 Kampen om den Gyldne Ring vil fremover kun blive gennemført hvert 5 år, som jubilæumsringridning.
 Der var 120 års jubilæum i 2008 og derfor afholdtes Kampen om den Gyldne Ring.
 Til denne dyst vil der fremover blive inviteret konge, kronprins og prins fra fredags og søndags ringridningerne i Sønderborg gennem de sidste
 10 år. Det gælder selvfølgelig også samme års fredagskonge, kronprins og prins.
 Den gyldne Ring på 5 m.m. måtte vendes om, så hullet "kun" var 4 m.m. inden den endelige vinder kunne findes.
 For første gang i Ringridningens historie, blev der redet efter en ring med "kun" 4 m.m. hul.
 Kampen fandt sted lørdag den 12. juli kl. 13.00 på den historiske ringriderbane ved Slottet.
 Ringridning før og nu skal anvendes som en del af brandingen, når Sønderborg By i 2017 ansøger om at blive europæiske kulturby.
 I Xbunkeren vises kunstudstillingen:
     •     ”Ringridning under overfladen”
 Marie Pihl Christensen skrev kandidat opgave, speciale om:

     •     Ringridning i Sønderborg. Opgaven kan læses på Ringridermuseet.
 Kombineret by- og Ringridertur:
     •     Mødested Sønderborg Turistbureau. Sprog: dansk/tysk. Pris 40,- kr. Børn fra 3 år 20,- kr. Fredag kl. 14.00. og Søndag kl. 14.00.
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 11.30.
      •      Den Gyldne Ring. Slottes Ringriderbane, Lørdag kl. 13.00.

På rådhustorvet:
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      •      Agder Drill Korps. Fredag kl. 15.00.
      •      The Pipes and Drums of The Scots Guards Association – The Pipes and Drums of The Scots Guards Association –
             Agder Drill Korps – Copenhagen Girlband – Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •      The Band of the Prince of Wales´s Division – The Pipes and Drums of The Scots Guards Association. Mandag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 12,30 – 02.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00. Mandag kl. 16.00 – 02.00.

     •     Rytterdysten stater i de 22 galger. Fredag og Søndag kl. 12.30.
      •     Kræmmermarked. Fredag kl. 12.30 – Lørdag kl. 14.00 – Søndag kl. 12.30.
      •     Børneland. Fredag kl. 12.30 – 19.00.  Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og Søndag  kl. 12.30 – 19.00. Mandag kl. 16.00 – 19.00. For femte gang.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 18.45.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.
      •     Cykelringridning for børn. Føtex. Lørdag kl. 12.30. Optog startede kl. 13.45 gennem byen, ledsaget af Sønderborg Gardens
            Sambaband til Ryttergalgerne. Cykelringridning startede lørdag kl. 14.00.  Der deltog  64 børn.
      •     Børneland. Den lille Ringriderfrokost 2008. For alle børn op til 14 år var inviteret til fest. Billet var nødvendig. Søndag kl. 13.30.
 Danse- og Restaurationsteltene:
      •     Fest og stemning i danse- og restaurationsteltene. Fredag kl. 12,30  – Lørdag kl. 14.00 – Søndag kl. 12.30 – Mandag kl. 17.00.

     •     Lansen. Tyroler Bierfest med spisning (schnitzel). 8 mandes tyrolerorkester. Gæsteoptræden DJ Ötzi. Fredag kl. 19.00.
     •     Lansen. Tyroler Bierfest med spisning (schnitzel). 8 mandes tyrolerorkester. Gæsteoptræden DJ Ötzi. Lørdag kl. 19.00.

      •     Lansen. Ældrearrangement med 600 pensionister, Sangerinde Grethe Sønck og pianist Henrik Krogsgaard underholdt.
            Gratis adgangskort. Søndag kl. 14.00.

     •     Lansen. Herrefrokost. 1.609 frokostgæster. Mandag kl. 12.00.
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Sevan spillede. Fredag kl. 21.00 – Lørdag kl. 21.00 – Søndag kl. 21.00 – Mandag kl. 17.00
      •     Hesteskoen. Show eftermiddag. Top Sevan og en lang række frivillige kunstnere underholdt. Søndag kl. 14.00 - 18.00.
      •     Spiserestaurant Kitchen. Fredag kl. 12.30 – 02.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00.
      •     Spiserestaurant Kitchen. Underholdt Mark og Christoffer samt Juke Box. Mandag kl. 17.00 – 02.00.
 Kro:
     •     Rytterkroen. Hyggelig krostemning alle 4 dage.
     •     Skovkroen. Randi & Bjarne underholdet alle 4 dage.

Tattoo 2008:
      •     Tattoo på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Søndag kl. 16.00.
      •     Lystattoo 2008 på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Mandag kl. 21.30.
 Fyrværkeri:

      •     Musikalsk festfyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel med skrabelod. Pris, 10,- kr.:
      •     Ridehest.
      •     1 Gavekort, Falk Lauritsen Rejser.

      •     1 Navigationsanlæg - GPS.
     •     1 Digitalkamera.

      •     1 Gavekort, Sportsmaster.
      •     1 Gavekort, Sportsmaster.
      •     1 Gavekort, Weekend på Comwell.
      •     1 Gavekort, Weekend på Comwell.

     •     1 Gavekort, Weekend på Comwell.

      •     45 Endetalsgevinster á "1 fl. ENKEL".

             Skrabelod:
              •     1. Flybillet Sterling. Malaga t/r., 2 pers.. – 3. Gavekort á 2.000,- kr. Sonofon Sdg. – 2. Fladskærms TV. – 2. Gavekort Comwell  Hotel

                      – 50 helflasker "1 fl. ENKEL". – 40 flasker Sønderborg Vin.
 Lotterihesten Rex, 6-årig sortbrun fuldblods Oldenburger vallak. Pris ca. l 15.000,- kr.
 Anette Alnor Andersen, Vester Sottrup, vandt lotterihesten Rex. Anette beholdt Rex og den fik ophold i Sundeved Rideklub.
 Tombola:
      •     Hovedgevinst. 1 brændeovn. Ca.12.000,- kr.
 Entrebilletter:
      •     Børn under 4 år. Gratis. – Børn fra 4 - 13 år. 10,- Kr. – Voksne 30,- Kr.
 Besøgstallet er steget, der gik 33.541 gennem tælleapparaterne. Det var en stigning på 3.507 gæster. Dertil skal lægges ca. 9.000 gæster
 som ikke betaler entré. 28.444 voksne og børn 4 -14 år. steg til 5.097.børn
 Lotteri- og Tombolaaktiviteterne et overskud på 112,473.- kr., som blev udloddet til velgørende formål. Primær foreninger og institutioner.
 Børneland. Lykkehjulet gav et overskud på 20.000,- kr. Lego klodser til Dagkirurgisk Center på Sønderborg Sygehuset og til Kvindekrisecenteret.
 Rekordstort overskud på 618.000,- kr.
 Ringriderfesten uddeler 350.000,- kr. til idræt og kultur. 14 foreninger modtog penge: HF Sønderborg 100.000,- kr  – Sønderborg Rideklub
 40.000,- kr. – Sundeved Rideklub 30.000,- kr. – Nord-Als Rideklub 20.000,- kr. Svenstrup Køre- og Rideklub 20.000,- kr. – Augustenborg Rideklub
 20.000,- kr. – Broager Ridedeklub 20.000,- kr. – Sønderborg Garden 25.000,- kr. – Infanteriets Befalingsmandsskoles Fond 25.000,- kr. –
 Sønderborg Pipes and Drums 10.000,- kr. – Boldklubben SUB 10.000,- kr. – Boldklubben Fremad 10.000,- kr. Dybbøl Ungdoms- og Idrætsforening
 10.000,- kr. – A.S.F. Dansk Folkehjælp 10.000,- kr.
  

 

  

 Rådhustorv - Agder Drill Korps Søren Thyssen Gyldne Ring. Rytteroptog Børneland  
       

  

 Herrefrokosten Herrefrokosten Thomas Frost - Fredag Ringriderbryg - Hygge i komitevogn Hesteskoen -  Lotterihesten Rex  
   

 

2009Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 10. juli - mandag, den 13. juli.
 Reveille. Reveillen blæses for Sønderborg Kommunes Borgmester Jan Prokopek Jensen og Formand Peter Hansen, Tronholm 3, Ragebøl.
 The Band of the Prince of wales´s Division – The Pipes and Drums of The Scots Guards  Association – Herolderne, blæste reveillen.
 Søndag kl.09.00.
 Børneland: Lego modelbyggere, byggede kopi af Sønderborg Slot.
 I år er det ikke muligt at vinde en hest på lotterisedlen. Hesten er blevet erstattet med et rejsegavekort på 7.500 kr.
 Gevinster til rytterne, det er nu gavekort til alle, fra Sønderborg Handel.
 Rekord stort salg af ærespræmier.
 12 år Annika Foghs hest stejlede, hun fik hoppen ned over sig, på slotspladsen, søndag formiddag. Blev kørt til skadestuen, Aabenraa Sygehus.

 Blev udskrevet mandag.

 Arbejdet med at vende Ringriderpladsen – Galgerne 180 0, startede den 10. september. 
 Omfatter først og fremmest en nivellering af det areal, som anvendes til ringridning. 
 Ringriderfesten betaler alle udgifter forbindelse med arbejdet, ca. 500.000 kr.
 DR – Aftenshowet sendte live fra Kongekajen, fem dage i træk i april måned.
 I samarbejde med Ferieregion Sønderborg og it-virksomheden Anmaras er det nu muligt at hente årets program, highlihts og højdepunkter,
 fra åres program på mobiltelefon.
 Leif Maibom ny toastmaster ved Ringriderfrokosten.
 Top Seven har skrevet en ny sang om ringriderfesten, ”Ringriderflirt”.
 Fotokonkurrence. Find festens sjæl og snup et foto:
     •     1. præmie 3.000 kr.  2. præmie 1.500 kr.  3. præmie 500 kr.

  
 1. præmie 2. præmie 3. præmie  

 Kombineret by- og Ringridertur:
     •     Mødested Sønderborg Turistbureau. Sprog: dansk/tysk. Pris 40,- kr. Børn fra 3 år 20,- kr. Fredag kl. 14.00. og Søndag kl. 14.00.
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 11.30.

På rådhustorvet:

      •      The US 1st Armored Division Band. Fredag kl. 15.30.

      •      The US 1st Armored Division Band – The Band of the Prince of wales´s Division – The Pipes and Drums of The Scots Guards
              Association – Strømsgodset Musikkorps – Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •      The Band of the Prince of wales´s Division – The Pipes and Drums of he Scots Guards  Association  Mandag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 12,30 – 02.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00. Mandag kl. 16.00 – 02.00.

     •     Rytterdysten stater i de 22 galger. Fredag og Søndag kl. 12.30.
      •     Børneland. Fredag kl. 12.30 – 19.00.  Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og Søndag  kl. 12.30 – 19.00. Mandag kl. 16.00 – 19.00. For sjette gang.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 18.45.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.
      •     Cykelringridning for børn. Føtex. Lørdag kl. 12.30. Optog startede kl. 13.45 gennem byen, ledsaget af Sønderborg Gardens
            Sambaband til Ryttergalgerne. Cykelringridning startede lørdag kl. 14.00. Der deltog  67 børn.
      •     Børneland. Den lille Ringriderfrokost 2009. For alle børn op til 14 år var inviteret til fest. Billet var nødvendig. Søndag kl. 13.00.
 Danse- og Restaurationsteltene:
      •     Fest og stemning i danse- og restaurationsteltene. Fredag kl. 12,30  – Lørdag kl. 14.00 – Søndag kl. 12.30 – Mandag kl. 17.00.
      •     Lansen. Ældrearrangement med 600 pensionister. Tidligere provst Lorenz P. Christensen og pianist Henrik Krogsgaard underholdt.
            Gratis adgangskort. Søndag kl. 13.30.

     •     Lansen. Tyroler Bierfest med spisning (schnitzel). Pris 185,- kr. Underholdt Enzianer, 8 mandes tyrolerorkester. Gæsteoptræden
            DJ Ötzi. Fredag kl. 19.00 og lørdag kl. 19.00.

     •     Lansen. Herrefrokost. 1.635 frokostgæster. Mandag kl. 12.00.
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Sevan spillede. Fredag kl. 21.00 – Lørdag kl. 21.00 – Søndag kl. 21.00 – Mandag kl. 17.00
      •     Hesteskoen. Show eftermiddag. Top Sevan og en lang række frivillige kunstnere underholdt. Søndag kl. 14.00 - 18.00.
 Kro:
     •     Rytterkroen. Hyggelig krostemning alle 4 dage.
     •     Skovkroen. Underholdet alle 4 dage.

Tattoo 2009:
      •     Tattoo på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Søndag kl. 16.00.
      •     Lystattoo 2009 på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Mandag kl. 21.30.
 Fyrværkeri:

      •     Musikalsk festfyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel med skrabelod. Pris, 10,- kr.:
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      •     1 Gavekort, Top Rejser,                  nr. 13.761
      •     1 Gavekort, Falk Lauritsen Rejser, nr. 06.467
      •     1 Navigationsanlæg - GPS,            nr. 00.875
      •     1 Digitalkamera,                              nr. 11.847
      •     1 Gavekort, Sportsmaster,             nr. 00.753
      •     1 Gavekort, Comwell,                     nr. 04.781
      •     1 Gavekort, Comwell,                     nr  03.901
      •     Endetalsgevinster á "1 fl. ENKEL". Endetal: 448 - 478 - 083.
 Skrabelod:
 Tombola:
      •     Nittegevinst. 1 Cykel       nr. 02.346
 Entrebilletter:
      •     Børn under 4 år. Gratis. – Børn fra 4 - 13 år. 10,- Kr. – Voksne 30,- Kr.
 Besøgstallet var: Voksne  28.344. Børn 4.979. I alt 30.151 besøgende gik gennem tælleapparaterne. en lille tilbagegang på 218.
 Ringriderfesten fik et underskud på 34.000 kr. Egenkapitalen er på 2,3 millioner kr.
 Overskud på 450.00,- kr. En nedgang på 168.000,- kr. i forhold til 2008 Udgifter til børne- og ældrearrangement på 232.000 kr. en udlodning
 på 56.000,- kr. en række foreninger og ekstraordinære udgifter til renovering af ringriderpladsen på 194.000,- kr. trækkes fra overskuddet
  

   

  

 Cykelringridning Rådhustorvet Rytteroptog Ældrearrangement Overskud   -   Lotteri  
       

  

 Debutant Pokal Hædersbevisning Modernisering af Ringriderpladsen Lorenz Andersen, Luxembourg Chris Falkenberg Rasmussen  
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 Ringriderfestens start og udvikling  

   

 

2010 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 9. juli - mandag, den 12. juli.
 Reveille. Reveillen blæses for Sønderborg Kommunes Borgmester og Formand Peter Hansen. The Band of the Royal Corps of Signals –
 The Pipes and Drums of the Royal Corps of Signals – Herolderne, blæste reveillen. Søndag kl. 9.00.
 Det gav lidt tumult på rådhuspladsen, da en kvindelig rytter fra Gardehusarerne faldt af hesten. Hesten blev heldigvis "indfanget" foran Løveapoteket.
 Ingen kom til skade.
 Uroen i Mellemøsten satte sit præg på årets ringriderfest. De tre amerikanske militærorkestre man havde været i kontakt med, var alle

udkommanderet til Irak.
 Det var en "prøvelse" for mange heste, der deltog i kongeomridningen, at ride op mod publikum og de nye publikumstribuner.
 Kongeomridningen var flyttet til galge 11 og 12.

Der deltog 39 rytter i kongeomridningen om fredagen 54 ryttere om søndagen.
 Cykelringridningen begyndte i år ved Cykel Centrum, Alsgade.
 Børneland. Lego modelbyggere, byggede kopi af Dybbøl Mølle.
 Der var debat i Jydske Vestkysten. Herrefrokosten er fortsat lukket land for kvinder. Borgmester Aase Nyegaard blev ikke inviteret med til
 Herrefrokosten, i stedet blev Viceborgmester Tage Petersen inviteret.
 Kulissen ved mandagens tattoo "Sønderborg Slot", blev efter 20 år, erstattet af et lærred, der meget nemmere at hænge op og pille ned.
 Tegn årets ringriderplakat til Ringriderfesten i Sønderborg.
 Med valget af elever på 4., 5., 6. og 7. klassetrin håber Ringriderfesten i Sønderborg, at den vindende klasse kan få lidt startkapital til en
 klasseudflugt på et senere tidspunkt i deres skoleforløb. Klassen, der tegner den flotteste plakat, præmieres med 5.000 kr. til klassekassen.
 Ringriderfesten fik en ny hjemmeside. www.ringriderfesten.dk
 Skat var i aktion på Kræmmermarkedet ved ringriderfesterne i Sønderborg og Aabenraa.
 Jydske Vestkysten havde en konkurrence. "Send dit  billede fra ringriderfesten":
      •     Vinderfotoet blev taget af Anne Marie Kokhave Pedersen. Præmie, 4 flasker rødvin.

 
 Ringriderfesten i Sønderborg, fotokonkurrence. "Det ER ringridning", vinderfotoet blev:
      •     1. Jesper Høi Jensen, Nivå                              1.500,- kr.
      •     2. Toke Rumohr Christiansen, Sønderborg    1.000,- kr.
      •     3. Anne Kathrin Pries, Sønderborg                 500,- kr.
 Rytter tog godt imod det nye tiltag:
      •     Publikumstribuner med plads til 200 personer.

     •     Ringriderbanerne var vendt 180 grader. 3.000 kubikmeter jord er flyttet omkring.
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 11.30.

På rådhustorvet:
      •     The Band of the Royal Corps of Signals – The Pipes and Drums of the Royal Corps of Signals.  Fredag kl. 15.00.
      •     Sønderborg Pipes and Drums. Fredag kl. 16.00.
      •     The Band of the Royal Corps of Signals – The Pipes and Drums of the Royal Corps of Signals – The Band of the Army Air Corps –
             Danfoss Orkesteret – Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •     The Band of the Royal Corps of Signals – The Pipes and Drums of the Royal Corps of Signals. Mandag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 12,30 – 02.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00. Mandag kl. 16.00 – 02.00.

     •     Rytterdysten stater i de 22 galger. Fredag og Søndag kl. 12.30.
      •     Børneland. Fredag kl. 12.30 – 19.00.  Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og Søndag  kl. 12.30 – 19.00. Mandag kl. 16.00 – 19.00. For syvne gang.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 18.45.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.
      •     Cykelringridning for børn. Ved Cykel Centrum. Lørdag kl. 12.30. Optog startede kl. 13.30 gennem byen, ledsaget af Sønderborg Gardens
            Sambaband til Ryttergalgerne. Cykelringridning startede lørdag kl. 14.00. Der deltog 71 børn.
      •     Børneland. Den lille Ringriderfrokost 2010. For alle børn op til 14 år var inviteret til fest. Billet var nødvendig. Søndag kl. 13.30.
 Danse- og Restaurationsteltene:
      •     Fest og stemning i danse- og restaurationsteltene. Fredag kl. 12,30  – Lørdag kl. 14.00 – Søndag kl. 12.30 – Mandag kl. 17.00.
      •     Lansen. Ældrearrangement med 600 pensionister. Trine Gadeberg og pianist Thomas Pakula underholdt. Gratis adgangskort.
            Fredag kl. 13.30.

     •     Lansen. Tyrolerfest. Spisning Tyrolerschnitzel. Pris 195,- kr. Underholdt Die Enzianer, 8 mandes tyrolerorkester.  I pauserne afløstes af
            Tip Top. Fredag kl. 19.00 og lørdag kl. 19.00.

     •     Lansen. Herrefrokost. 1.636 frokostgæster. Mandag kl. 12.00.
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Sevan underholdt Fredag kl. 21.00 – Lørdag kl. 21.00 – Søndag kl. 21.00 – Mandag kl. 17.00
      •     Hesteskoen. Martine underholdt. Søndag kl. 14.00 - 18.00.
 Kro:
     •     Rytterkroen. Hyggelig krostemning alle 4 dage.
     •     Skovkroen. Underholdet alle 4 dage.

Tattoo 2010:
      •     Tattoo på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Søndag kl. 15.00.
      •     Lystattoo 2010 på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Mandag kl. 21.30.
 Fyrværkeri:

      •     Musikalsk festfyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel med skrabelod. Pris, 10,- kr.:
      •     1 gavekort, Top Rejser, værdi 20.000,- kr.   nr. 15.323
      •     1 mobiltelefon Nokia 5230 u/abn. nr. 02.685
      •     1 navigationsanlæg - GPS. nr. 08.074
      •     1 digitalkamera nr. 00.480
      •     1 gavekort SPORTMASTER Sdbg. nr. 08.541
      •     1 gavekort SPORTMASTER Sdbg. nr. 11.519
      •     1 gavekort COMWELL Hotel Sdbg. nr. 04.108
      •     48 endetalsgevinster á "1 fl. ENKEL". 046 - 088 - 181
 Skrabelod:
      •     1. Gavekort TOP REJSER værdi 8.000 kr. – 1. Fladskærms TV - 32" – 2. Fladskærms TV m/DVD afspiller – 1. Gavekort Comwell  Hotel
                       – 96 flasker, Sønderborg Vin. Gevinst / Trøstepræmie på alle skrab.
 Tombola:
      •     Nittegevinst. 1 Cykel nr. 03.745
 Entrebilletter:
      •     Børn under 4 år. Gratis. – Børn fra 4 - 13 år. 10,- Kr. – Voksne 30,- Kr.
 Besøgstallet var: Voksne  25.871. Børn 4.280. I alt 30.151 besøgende gik gennem tælleapparaterne.
 Lille overskud 3.000,- kr.
 Indtægter 3.372.000 kr. Udgifter 2.929.000 kr.  et plus på 443.000,- kr. Så kommer udgifter til til børne- og ældrearrangementer 276.000,- kr.
 udlodning af tilskud til foreninger 58.000,- kr. samt afskrivning  på renovering af ringriderpladsen på 106.000,- kr.
 Lotteri- og Tombolaaktiviteterne et overskud på 119.188.- kr., som blev udloddet til velgørende formål. Primær foreninger og institutioner.
 Børnekomiteen uddelte 11.289,- kr. til Dansk Folkehjælp Pengene stammede fra "Lykkehjulet" i Børneland.
  

 

  

 Ældrearrangement Publikumstribuner Johan - Peter - Lotte Gardehusarregimentets Hesteskadron Rådhustorvet  
       

  

 Herrefrokost Kongeomridning Greenkeeper Jens F. Andersen Militærorkester Lansen - Hesteskoen  
   

2011Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 8. juli - mandag, den 11. juli.
 Reveille. Reveillen blæses for Formand Peter Hansen og Sønderborg Kommunes Borgmester Aase Nyegaard i Augustenborg.
 The Band of the Royal Corps of Signals – The Pipes and Drums of the Royal Corps of Signals – Herolderne, blæste reveillen. Søndag kl. 9.00.
 Orkestre og bands med knap 300 musikere kostede i år over en halv million kroner.
 Gardehusarregimentets Hesteeskadron, holdt åben hus lørdag eftermiddag på Sønderborg Rideskole i Huholt.
 Nye ærespræmier til rytterne. En middags- og en frokosttallerken fra Royal Copenhagens stel "Hvid Riflet".
 Ringriderfestens Herolder indspillede CD.
 Herolderne er blevet udvidet fra 6 til 7 herolder. Den syvende herold er begyndt at øve med 2 pauker. Herolderne er på udkig efter den rigtige hest.
 Henrik Laue Petersen er ide´ manden bag årets ringriderplakat.
 Tag på fotooptagelse under ringriderfesten og deltag i Fotokonkurrencen. "Det er Ringridning". Der var udsat præmier til 5.000,- kr.
 En mand fra Varde havde klaget til Ligebehandlingsnævnet, fordi kvinder ikke kan deltage i den traditionsrige herrefrokost ved Ringriderfesten i Sønderborg. Formand Peter Hansen rystede ikke i ridebukserne.
 Kombineret by- og Ringridertur i samarbejde med Sønderborg Turistbureau:
     •     Start ved Ringriderstatuen over for Sønderborg Slot. Fredag kl. 12.00. og Søndag kl. 12.00.
 Ringriderfesten i Sønderborg, fotokonkurrence. Knips og vind med CLICK:
      •     "Det ER ringridning" er titlen på Ringriderfestens fotokonkurrence.
 Reglerne er enkle. Send et digitalt foto i jpg format og i høj opløsning til fotos@ringriderfest.com senest den 15. august 2011, så er du med i kampen
 om tre gavekort fra Click Foto i Sønderborg. Præmierne er på 3.000, 1.500 og 500 kr. Hver deltager kan max indsende tre fotos til konkurrencen.
 Vinderfotoet blev:
      •     1. Steen Vester, Sønderborg                 3.000,- kr.
      •     2. Shaun Dillon, Sønderborg                  1.500,- kr.
      •     3. Kim Christensen, Sønderborg              500,- kr.

 
 Steen Vester

 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 11.30.

På rådhustorvet:

 

47

http://www.ringriderfesten.dk
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-J.V.Foto-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Aeldre-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Aeldre-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Tribuner-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Tribuner-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Johan-Peter-Lotte.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Musik-12.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Musik-11.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Musik-14.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Musik-13.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Herrefrokost-9.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Herrefrokost-10.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Kongeridt.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Fredag-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Galge-3.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Galge-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Musik-15.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Musik-17.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010--Tyrolerfest-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010--Hesteskoen-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2011-Foto-Konk.1.gif


 

      •     Den Kongelige Livgardes Tambourkorps – Sønderborg Pipes and Drums.  Fredag kl. 15.30.
      •     The Band of the Royal Corps of Signals – The Pipes and Drums of the Royal Corps of Signals – Copenhagen Showband –
             Copenhagen Girlband – Danfoss Orkesteret – Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •     The Band of the Royal Corps of Signals – The Pipes and Drums of the Royal Corps of Signals – Mandag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 12,30 – 03.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00. Mandag kl. 16.00 – 02.00.

     •     Rytterdysten stater i de 22 galger. Fredag og Søndag kl. 12.30.
      •     Krammarked på den gamle fodboldbane, alle 4 dage.
      •     Børneland. Fredag kl. 12.30 – 19.00.  Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og Søndag  kl. 12.30 – 19.00. Mandag kl. 16.00 – 19.00. For ottende gang.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 18.45.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.
      •     Cykelringridning for børn. Ved Cykel Centrum. Lørdag kl. 12.30. Optog startede kl. 13.30 gennem byen, ledsaget af Sønderborg Gardens
            Sambaband til Ryttergalgerne. Cykelringridning startede lørdag kl. 14.00. Der deltog 75 børn.
      •     Børneland. Den lille Ringriderfrokost 2011. For alle børn op til 14 år var inviteret til fest. Billet var nødvendig. Søndag kl. 13.30.
 Restaurationsteltene:
      •     Fest og stemning restaurationsteltene. Fredag kl. 12,30  – Lørdag kl. 14.00 – Søndag kl. 12.30 – Mandag kl. 17.00.
      •     Lansen. Ældrearrangement med 600 pensionister. Karin Broberg og pianist Thomas Pakula fra Sønderborg Revyen underholdt.
            Gratis adgangskort. Fredag kl. 13.30.

     •     Lansen. Tyrolerfest. Spisning Tyrolerschnitzel. Pris 218,- kr. Underholdt Die Enzianer, 8 mandes tyrolerorkester.  I pauserne afløstes af
            Tip Top. Fredag kl. 19.00 og lørdag kl. 19.00.

     •     Lansen. Herrefrokost. 1.650 frokostgæster. Mandag kl. 12.00.
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Seven underholdt Fredag kl. 21.00 – Lørdag kl. 21.00 – Søndag kl. 21.00 – Mandag kl. 17.00
      •     Hesteskoen. Top Seven. Martine / Jam Session. . Søndag kl. 14.00 - 18.00.
      •     Alpen Wahnsinn´s DJ spilede op til After Ski Party Fredag KL. 21.00. – Lørdag kl. 21.00 – Søndag kl. 21.00 – Mandag kl. 17.00.
 Kro:
     •     Rytterkroen. Hyggelig krostemning alle 4 dage.
     •     Skovkroen. Underholdet alle 4 dage.

Tattoo 2011:
      •     Tattoo på Sønderborg Stadion. Søndag kl. 15.00.
      •     Lystattoo 2011 Sønderborg Stadion. Mandag kl. 21.30.
 Fyrværkeri:

      •     Musikalsk festfyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel med skrabelod. Pris, 10,- kr.:

     •     Gavekort TOP REJSER værdi 20.000 kr. nr. 13453. Gavekortet blev vundet af familien Christensen fra Sønderborg.
      •     Mobiltelefon Nokia 3270 Classic                nr.   6023.

     •     Navigationsanlæg GPS                              nr. 15006.
      •     Digitalkamera                                             nr.   1414.
      •     Gavekort SPORTMASTER                        nr. 13801.
      •     Gavekort COMWELL                                  nr.   9747.
      •     51 Endetalsgevinster: 1 flaske snaps, er udtrukket på følgende endetal: 257 - 579 - 330.
             Skrabelod:
                •     1. Gavekort TOP REJSER værdi 8.000 kr. – 1. Fladskærms TV - 32" – 2. Fladskærms TV m/DVD afspiller – 1. Gavekort Comwell  Hotel
                       – 52 flasker snaps .– 50 flasker Sønderborg Vin. Gevinst / Trøstepræmie på alle skrab.
 Der blev udstedt 2.000 flere lodsedler i år. I alt 17.000 stk. Overskud på 147.259,- kr.
 Tombola. De største gevinster er:
      •     1 brændeovn. Værdi 10.000,- kr.
      •     Komplet festarrangement til 60 personer skænket af P3 Telte. Værdi 10.000,- kr. Vinderen blev: Mikkelsen, Toftevej 9, Høruphav.
      •     Nittegevinst. 1 Cykel             nr.  4.967.
 Entrebilletter:
      •     Børn under 4 år. Gratis. – Børn fra 4 - 13 år. 10,- Kr. – Voksne 30,- Kr.
 Besøgstallet var: Voksne 28.267. Børn 4.690. I alt 32.957 besøgende gik gennem tælleapparaterne.
 Børn drejede 863 gange på Lykkehjulet i Børneland, og det gav 17.267 kroner som gik til "En god jul for alle", der uddeler julehjælp i Sønderborg
 Kommune.
 

 

   

  

 Koncert på Rådhustorvet. Lørdag formiddag kl. 11,00  
   

  

 Reveille.
Søndag den 10 juli kl. 09.00, hos borgmester Aase Nyegaard

Den Kongelige Livgardes Tambourkorps Rytteroptog fredag Koncert på Havnen  

   

 

2012 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 6. juli - mandag, den 9. juli.
 Reveillen blæstes for Sønderborg Kommunes Borgmester og Formanden for Rindriderfesten ved ”Baghavekoncerten" hjemme hos Borgmester
 Aase Nyegaard i Augustenborg. The Band of the Bournemouth Concert Brass – Sønderborg Pipes and Drums – Herolderne, blæste reveillen.
 Søndag kl. 9.00.
 Koncerten på Rådhustorvet, lørdag kl.11.00 Det blev en stor succes oplevelse med 7 orkestrene der spillede og Robyn Kisman-Blake, Skotland,
 der sang.
 Festpladsen lukkede fredag og lørdag kl. 03.00. Søndag og mandag kl. 02.00. Der var mulighed for at tage natbussen hjem.
 Ringriderfesten havde bevilling til at udskænke alkohol til kl.02.00 lørdag aften. Jesper Rosanes, Formand for Bevillingsnævnet i Sønderborg.
 Kommune, gav tilladelse til at udskænke alkohol til kl. 03.00. Hermed over skred han sine beføjelser.
 Gardehusarregimentets Hesteeskadron, holdt åben hus lørdag kl. 13.30 på Sønderborg Rideskole i Huholt.
 Publikumstribuner blev udvidet med en overdækket publikumstribune.
 Besøg af Lady Judy Steel of Alkwood, Skotland, fra organisationen ”The Broder Festival of the Horses”. Lady Judy Steel of Alkwood besøgte  
 Ringriderfesten I 2011 og blev så begejstret for Ringridningen, at hun kom igen i år, for til næste år 2013 at introduceres ringridersporten ved de
 skotske folkefester.
 Der var tre skotske ryttere med i rytteroptoget om søndagen, de deltog i galge 1. Robyn Kismann-Blake, gulsmed og sanger. Hun sang ved 
 koncerten lørdag formiddag på Rådhustorvet. Formanden for kulturudvalget i Broders Region, Vicky Davidson red sammen med sin 12 årige datter
 Rowan Davidson. Det var Ringridermuseet der stod bag formidlingen af ringridersporten til Skotland.
 Der deltog 307 musikere til årets Ringriderfest i Sønderborg.
 Alle britiske militærorkestre var kaldt hjem på grund af Dronning Elisabeths 60 års regentjubilæum og OL i London. Ringriderfesten har siden 1964
 haft britiske militærorkestre på programmet.
 Ringriderfestens gode kontakt til David Barringer, lykkes det at danne specialorkestret The Band The Bournemouth Concert Brass - for til en rigtig
 ringriderfest hører engelsk militærmusik.
 Årets ringriderplakat er designet af Jørgen Terp, grafisk bureau Artworx. Motorvejen og ringriderhesten går op i en højere enhed i årets ringriderplakat.
 Ringriderfesten havde inviteret ti grafikere til at give et bud på årets ringriderplakat.
 To produktionsselskaber lavede optagelse fra Ringriderfesten i Sønderborg
      •     Der var otte dansk-amerikaner som skulle ride rundt i landet og opleve den danske kultur og her indgik ringridersporten. Optagelsens af de
             deltagerne ryttere fandt sted galge 1. efter kongeomridningen fredag.
      •     Tv-holdet kom lørdag og havde et hold unge med, som skulle have et indtryk af, hvordan man festede rundt i landet i forbindelse med
             byfester og lignende arrangementer.
 Resultater af begge optagelse kunne ses i danske tv, efteråret 2012.
 Der var mulighed for at tage natbussen hjem. Alle 4 dage. Se, www.sydtrafik.dk
 Kombineret by- og Ringridertur i samarbejde med Sønderborg Turistbureau:
     •     Start ved Ringriderstatuen over for Sønderborg Slot. Fredag kl. 12.00. og Søndag kl. 12.00.
 Ringriderfesten i Sønderborg, fotokonkurrence:
      •     ”Min ringriderfest i Sønderborg” var årets store fotokonkurrence i Sønderborg.
 Konkurrencen gennemføres i tæt samarbejde med fotoforretningen Click, der har udsat tre gavekort på henholdsvis 3.000, 1.500 og 500 kroner.
 Vinderfotoet blev:
      •     1. Bjarne Månsson, Fredensborg              3.000,- kr.
      •     2. Benthe Bremer Sørensen, Guderup  1.000,- kr.
      •     3. Pernille Bagge, Sønderborg                   500,- kr.

 
       1 præmie    -    2 præmie    -    3 præmie
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 11.30.

På rådhustorvet:
      •     Det Danske Nationale Ungdoms Brass Band  Fredag kl. 15.30.
      •     The Band of the Bournemouth Concert Brass – Agder Drill Korps – Det Danske Nationale Ungdoms Brass Band – Danfoss Orkesteret
             Sønderborg Pipes and Drums – Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •     The Band of the Bournemouth Concert Brass. Mandag kl. 11.00.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 12,30 – 03.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00. Mandag kl. 16.00 – 02.00.

     •     Rytterdysten stater i de 22 galger. Fredag og Søndag kl. 12.30.
      •     Krammarked på den gamle fodboldbane, alle 4 dage.
      •     Børneland. Fredag kl. 12.30 – 19.00.  Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og Søndag  kl. 12.30 – 19.00. Mandag kl. 16.00 – 19.00. For niende gang.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 18.45.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.
      •     Cykelringridning for børn. 0 – 14 år. Ved Fri BikeShop.  Lørdag kl. 12.30. Optog startede kl. 13.30 gennem byen, ledsaget af Sønderborg
            Gardens  Sambaband til Ryttergalgerne. Cykelringridning startede lørdag kl. 14.00. Der deltog 56 børn
      •     Børneland. Den lille Ringriderfrokost 2012.  For alle børn op til 14 år var inviteret til fest. Billet var nødvendig. Søndag kl. 13.30.
 Restaurationsteltene:
      •     Fest og stemning restaurationsteltene. Fredag kl. 12,30  – Lørdag kl. 14.00 – Søndag kl. 12.30 – Mandag kl. 17.00.
      •     Lansen. Ældrearrangement med 600 pensionister. Keld og Hilda Heick og Broager Schowband underholdt. Der skulle betales entré til
             ældrearrangement i Lansen, 20,00 kr. Fredag kl. 13.30.

     •     Lansen. Tyrolerfest. Spisning Tyrolerschnitzel.  Pris 195,- kr. Ex. entre til pladsen. Tip Top Partyband – DJ  Ötzi underhold. Der var mange
            præmier. Fredag kl. 19.00
      •     Lansen. Tip Top Partyband, underholdt kl. 21.00.

     •     Lansen. Herrefrokost. 1.652 frokostgæster. Mandag kl. 12.00.
      •     Hesteskoen. Ringriderbandet Top Seven underholdt Fredag kl. 21.00 – Lørdag kl. 21.00 – Søndag kl. 21.00 – Mandag kl. 17.00
      •     Hesteskoen. Top Seven. Martine / Jam Session. . Søndag kl. 14.00 - 18.00.
      •     Alpen Wahnsinn´s DJ spilede op til dans. Fredag KL. 21.00. Fredag Kl. 23.00 Gæstede DJ "Kay " Ötzi.
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      •     Alpen Wahnsinn´s DJ spilede op til dans. Gæsteoptræden ved Clemens. Lørdag KL. 21.00.
      •     Alpen Wahnsinn´s DJ spilede op til dans. Søndag kl. 21.00.
      •     Alpen Wahnsinn´s DJ og Noodles spilede op til dans. Alice årets bedste stripper, strippede. Mandag kl. 17.00.

Kro:
     •     Rytterkroen. Hyggelig krostemning alle 4 dage.

Tattoo 2012:
      •     Tattoo på Sønderborg Stadion. Søndag kl. 15.00.
      •     Lystattoo 2012 Sønderborg Stadion. Mandag kl. 21.30.
 Fyrværkeri:

      •     Musikalsk festfyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel med skrabelod. Pris, 10,- kr.:

     •     Gavekort TOP REJSER værdi 20.000 kr. nr.   6288
      •     Mobiltelefon Nokia 300                               nr.   8924

     •     Navigationsanlæg GPS                              nr. 11083
      •     Digitalkamera                                             nr. 15841
      •     Gavekort SPORTMASTER                        nr.    405
      •     Gavekort COMWELL Hotel                         nr.  1083
      •     Endetalsgevinster: 1 flaske snaps, er udtrukket på følgende endetal: 192 – 818 – 928
             Skrabelod:
                •     1. Gavekort TOP REJSER værdi 8.000 kr. – 1. Fladskærms TV - 32" – 2. Fladskærms TV m/DVD afspiller – 1. Gavekort Comwell
                       Hotel  – 52 flasker snaps .– 50 flasker Sønderborg Vin. Gevinst / Trøstepræmie på alle skrab.
 Tombola:
      •     Komplet festarrangement til 60 personer skænket af P3 Telte. Værdi 10.000,- kr.
      •     Nittegevinst. Cykel: nr. 3734
 Entrebilletter:
      •     Børn under 4 år. Gratis. – Børn fra 4 -13 år. 10,- Kr. – Voksne. 30,- Kr.
 Besøgstallet var: Voksne 23.652. Børn 3.489. I alt 27.141 besøgende gik gennem tælleapparaterne.
 Børneland overrakte 9.059,- kr. til "En God Jul for Alle". Overskuddet kom fra lykkehjulet. 13. december. 2012.
 

   

  

 Optoget - Cykelringridning Gardehusarregimentets Hesteeskadron Herrefrokosten
Peter Hansen og Jes Andersen

Ældrearrangement i Lansen,
underholdt af Keld og Hilda Heick

På vej til Tyrolerfest  

       

  

 Koncert på Rådhustorvet. 
Lørdag formiddag kl. 11,00

Dansk-amerikanerne red i galge 1 Besøg fra Skotland, fra organisationen 
”The Broder Festival of the Horses”.

Besøget fra Skotland,
besøgte Ringridermuseet.

Publikumstribuner - Galger  

       

 

2013 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 12. juli - mandag, den 15. juli.
 125 års Jubilæum 2013:
     •     Jubilæumsgaver til samtlige ryttere: Regnfrakke - Jubilæumsslips - 125 års Jubilæumsskrift.
     •     Jubilæumsærespræmie: 1 stor salatskål / serveringsskål 310 cl. med guld tryk i stellet, pris ca. 500,- kr. Hvid Riflet, Royal Copenhagen.
     •     Den Gyldne Ring. Lørdag kl. 13.00 ved Sønderborg Slot.  Der kunne spilles på rytterne hos landets Tipsforhandlere. Danske Spil ”Oddset”.
     •     Fanebærerne fra vore naboforeninger og Kim Peters, Selkirk, Skotland, fik overrakt vor 125 års Jubilæumsplade til deres foreningernes faner.
     •     Jubilæumsreception lørdag kl. 09.30 i byrådssalen på Sønderborg Rådhus. Borgmester Aase Nyegaard havde en check med på 2.000 kr.
 Reveillen blæstes for Sønderborg Kommunes Borgmester og Formanden for Rindriderfesten. Hjemme hos Borgmester Aase Nyegaard i
 Augustenborg. The Band of the Bournemouth Concert Brass – The Pipes and Drums of the Scots Guards Association – Herolderne, blæste
 reveillen. Søndag kl. 9.00.
 Ringridning blev fulgt af tre TV-hold:
     •     DR kom til Sønderborg for at optage kappestriden til hest. Programvært Thomas Skov og designer / modekommentator Jim Lyngvild var
           kommet til hest, som led i optagelserne til den populære udsendelse "Thomas Skovs Sportsprogram". De var med i Rytteroptoget fredag, og
           efter 10 hårde omgage i galgen løb Thomas Skov af med sejren. Det blev sendt d. 27. august kl. 20.45 i DR3.
     •     DR kom også med et andet TV hold under ledelse af Anette Heick. Det blev sendt som en del af Aftenshowet.
     •     TVSYD optog et direkte program "VI ER DER Direkte", fredag den 12. juli. 2013, kl. 19.30 - 20.00.                                        
 Ungdomsscenen på langs med Kongevej, derfor blev Kjærs Tivolis beboelses vogne, flyttet over hvor børneland lå.
 Børneland havde 10 års jubilæum. Børneland blev flyttet ned hvor Kræmmermarked lå, så børneland fik dobbelt så meget plads.

Der var intet Krammarked i år.
 De første 3 ryttere i hver aldersklasse fik uddelt præmiekort og krans ved Musiktribunen.
 Der blev afviklet en afdeling af DM i fyrværkeri. Tre gange ca. 10 minutters fyrværkeri fredag kl. 23.00.
 Lansen blev forlænget med 16 meter, så der var plads til 1888 mand. Der kom 1.930 frokostgæster. Dette bevirkede at spiseteltet og karrusellen
 overfor Lansen, forsvandt i år.

Bryggeriet Fuglsang i Haderslev havde brygget en jubilæums øl i anledningen at 125 års jubilæet. Der var udskænkning af gratis smagsprøver på
 Rådhustorvet til markedsdagene og der blev serveret jubilæums øl til Herrefrokosten. Der blev brygget 40.000 flasker jubilæums øl og en del liter på

fad.

 Kortfilm om ballonulykken i 1984. Filmens instruktør, Mette Knudsen, Sønderborg. Kortfilmen blev vist ved Flensburger Kurtzfilmtage. November 2013.

 Sønderborg vin 2014, blev præsenteret på Sønderborg Rådhus, Lørdag den 30. november, 2013. Etiketten er logo der markerer 150-års jubilæet for

 slaget på Dybbøl i 1864.

 25 års Jubilæumsskrif, 1912 blev digitaliseret, Sønderborg Bibliotek., torsdag den 24. oktober.

 Frode Sørensen holdt foredrag om Sønderborg Ringridning i 125 år på Sønderborg Bibliotek., torsdag den 24. oktober.

 Ringridning blev eksporteret til Selkirk, Skotland. The Borders Festival of the Horse. Turleder: Ringridermuseet, Jens Schmidt. Ringrider trænere:
 Line La Cour Andersen, Ulla Petersen, Jacob Kock, Christian Kock, Kim Nielsen. Kontaktmand og problemløser Rolf Jelnes. Den 21. – 26. maj.

 Kim Peters, Selkirk, Skotland, red med til Ringriderfesten i Sønderborg, fredag og søndag. Hun red i galge 9 og vandt en Jubilæumsærespræmie.

 Der deltog 340 musikere til årets Ringriderfest i Sønderborg.
 Der blev brugt ca. et ton gran til at pynte Ringriderpladsen med.
 Der var mulighed for at tage natbussen hjem. Alle 4 dage. Se, www.sydtrafik.dk

Jørgen Terp vandt i 2012 og 2013 ringriderplakatkonkurrencen. I anledning af 125 års jubilæet var plakaten:
    •     Et- tallet er lansen med ring, 2- tallet er hesten og 5- tallet rytteren klædt i sort.

 Gardehusarregimentets Hesteeskadron. De havde en særopvisning i ridekundskaber og kamp med sabler ved galgerne. Lørdag kl. 15.00.
     •      3 husarer: Husar Bundesen - Husar Skærbæk - Husar Sønderborg, deltog i ringriderdysten i galge 20. Fredag og Søndag.
     •      6 ryttere fra Stockholm, Högvakten, Den Kongelige Livgarde, Sverige, red med Gardehusarregimentets Hesteeskadron. Fredag og
            Søndag i Rytteroptoget.
 Kombineret by- og Ringridertur i samarbejde med Sønderborg Turistbureau:

    •     Start ved Ringriderstatuen over for Sønderborg Slot. Fredag kl. 12.00. og Søndag kl. 12.00.
 Ringriderfesten i Sønderborg, fotokonkurrence. "Årets Ringriderfoto 2013".
 Konkurrencen gennemføres i tæt samarbejde med fotoforretningen Click, der har udsat tre gavekort på henholdsvis 3.000, 1.500 og 500 kroner.
 Billedet skulle lægges ind på Ringriderfestes Facebook side eller på festens hjemmeside. Folk kunne så stemme på billederne indtil den 1. august.
 Vinderfoto blev:
      •     1. Anders Kibbel, Sønderborg, 110 stemmer.

      •     2. Stephan Wüstenhagen, Sønderborg, 79 stemmer.

      •     3. er var to på tredje pladsen. Dennis Bruun, Asserballe, 61 stemmer   –   3. Nanna Schalech, Sønderborg, 61 stemmer.
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 11.30.
      •      Der var gratis hestevognskørsel fra Søndertorv / Ringriderstatuen gennem byen til Ringriderpladsen.
             De kørte fredag fra kl. 13.30 – 19.00 og lørdag fra kl. 14.00 – 20.00.
      •      Ringrendingsbanen ved Sønderborg Slot. The Band of the Bournemouth Concert Brass – The Pipes and Drums of the Scots Guards
             Association. Lørdag kl. 12.45.
      •      ”Kampen om den gyldne Ring”. I anledning af Ringriderfesten i Sønderborgs 125 års jubilæum, afholdes en særlig kongeridning.
             ved Ringrendingsbanen ved Sønderborg Slot. Blev besøgt af 600 gæster. Lørdag kl. 13.00.
 På rådhustorvet:
      •     The Band of the Bournemouth Concert Brass – The Pipes and Drums of the Scots Guards Association. Fredag kl. 15.00.
      •     The Honourable Artillery Company Band – The Band of the Royal Yeomanry. Fredag kl. 15.30.
      •     Rønhaveplads. Orkestrene starter marchen til Rådhustorvet. Lørdag kl. 10.20.
      •     The Band of the Bournemouth Concert Brass – The Pipes and Drums of the Scots Guards Association – The Honourable Artillery
             Company Band – The Band of the Royal Yeomanry – Den Kongelige Livgardes Tambourkorps – Danfoss  Orkesteret –
             Sønderborg Pipes and Drums – Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •     Orkestrene marcherer fra Rådhustorvet til Sønderborg Slot. Lørdag kl. 12.30.
      •     The Band of the Bournemouth Concert Brass – The Pipes and Drums of the Scots Guards Association. Mandag kl. 11.00.
 På den gamle fodboldbane - Børneland:
      •     Børneland er flyttet til den gamle fodboldbane.
      •     Børneland havde åben 3 dage Fredag - Lørdag - Søndag. kl. 12.30 - 20.00. Mandag lukket. For tiende gang.
      •     Børneland. Den lille Ringriderfrokost 2013.  For alle børn op til 14 år var inviteret til fest. Billet var nødvendig. Søndag kl. 13.30.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 12,30 – 03.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00. Mandag  kl. 16.00 – 02.00.
      •     Pladsen havde åben Fredag - Lørdag til kl. 03.00 og Søndag - Mandag til kl. 02.00.
      •     Rytterdysten stater i de 22 galger. Fredag og Søndag kl. 12.30.
      •     Ungdomsscenen ved udgangen til Kongevej. Bands: Flødeklinkken / Reptile Youth. Fredag kl. 17.00.
      •     Ungdomsscenen: Koncert v. Rockbandet Dune. Fredag kl. 23.00. Pris 30,- kr.
            Koncerten var lavet i samarbejde med Sønderborgs gymnasiers festudvalg.
      •     Ungdomsscenen: Forskellige bands, ensembler og kor fra Sønderborg underholdt. Lørdag kl. 14.00.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 18.45.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.
      •     Cykelringridning for børn. 0 – 14 år. Ved Fri BikeShop.  Lørdag kl. 12.30. Optog startede kl. 13.30 gennem byen, ledsaget af Sønderborg
            Gardens  Sambaband til Ryttergalgerne. Cykelringridning startede lørdag kl. 14.00. Der deltog 96 børn.
      •     Vi havde lejet 8 stk. Segway, som vi brugte til Segway ringridning i galgerne 1-2-3 og 4 fra kl. 14.00 til 18.00 lørdag.
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      •     Gardehusarregimentets Hesteeskadron havde særopvisning i ridekundskaber og kamp med sabler ved galgerne. Lørdag kl. 15.00.
 Restaurationsteltene:
      •     Fest og stemning restaurationsteltene. Fredag kl. 12,30  – Lørdag kl. 14.00 – Søndag kl. 12.30 – Mandag kl. 17.00.
      •     Lansen. Ringriderfestens ældrearrangement i Lansen. Solist Christopher Brodersen kendt fra Mark & Christopher underholdt sammen med
            Broager Showband og Sønderborg Pipes and Drums. Der var rift om de 600 gratis billetter. Billet nødvendig. Fredag kl. 13.30.
      •     Lansen. Tyrolerfest. Spisning Tyrolerschnitzel.  Pris 250,- kr. Ex. entre til pladsen. Tip Top Partyband. Fredag kl. 19.00.
      •     Lansen. Spansk grisefest med helstegt pattegris. Tip Top Partyband spillede. Pris 250,- kr. Lørdag kl. 19.00 - 03.00.
      •     Lansen. Herrefrokost. 1.930 frokostgæster. Mandag kl. 12.00.
      •     Hesteskoen. Top Seven underholdt Fredag kl. 21.00 – Lørdag kl. 21.00 – Søndag kl. 21.00 – Mandag kl. 17.00. Krovært Hanne og
            Aksel Tang.
      •     Hesteskoen. Top Seven. Martine / Jam Session. . Søndag kl. 14.00 - 18.00.
      •     Pletten. 4 4 Fun og Six Feet High underholdt alle 4 dage. Teltet blev i år på 600 m2. Krovært  Jens Christensen og René Iversen.
 Kro:
      •     Rytterkroen ved galgerne blev i år på 200 m2, som serverede helstegt pattegris fredag og og søndag Om aftenen spillede en DJ, alle 4 dage.
            Krovært Jens Christensen og René Iversen.
 Tattoo 2013:
      •     Tattoo på Sønderborg Stadion. Søndag kl. 15.00.
      •     Lystattoo 2013 Sønderborg Stadion. Mandag kl. 21.30.
 Fyrværkeri:
       •     Fyrværkerikonkurrence. Træningsbanen, Sønderborg Stadion. Fredag kl. 23.00.
       •     Musikalsk festfyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel med skrabelod. Pris, 10,- kr.:
      •     1. Præmie. Gavekort, TOP REJSER værdi 30.000 kr. nr.    9.862
      •     1 smartphone HTC DESIRE C                                      nr.  11.483
      •     1 GPS-Navigationsanlæg                                               nr.  14.561

     •     1 Denver tablet                                                               nr.    5.937
      •     1 Gavekort Sportmaster, Sdbg.                                     nr.    7.670

     •     1 Gavekort Sportmaster, Sdbg.                                     nr.    5.828
      •     1 Gavekort Comwell Hotel.                                            nr.    4.470
      •     51 Endetalsgevinster: 1 flaske snaps.   274 - 372 - 567
            Skrabelod:
                  •     1. Gavekort, GISLEV REJSER værdi 5.000 kr. – 2. Fladskærms TV - 40" – 1. cykel, Jønnes Cykler – 1. Gavekort, Comwell Hotel  –
                        52 flasker snaps .– 50 flasker Sønderborg Vin. Gevinst / Trøstepræmie på alle skrab.
 Tombola:
      •     Nittegevinst. TV nr. 3.367
 Entrebilletter:
      •     Børn under 4 år. Gratis. – Børn fra 4 -13 år. 10,- Kr. – Voksne. 30,- Kr.
 Besøgstallet var på 36.133 besøgende gæster, mod 27.141 gæster i 2012. Fremgang på 8.992 besøgende ringridergæster.
 Ringriderfestens 125 års jubilæum gav et overskud på 57.000 kr. før udlodninger. Efter festen blev der udloddet 461.000 kr. eller 132.000 kr. mere
 end budgetteret. Udlodningen af midler tilfaldt Børneland med 270.000 kr., Ringriderfestens ældrearrangement med 58.000 kr. og Ringridermuseet 

 med 28.000 kr. Øvrige foreninger i lokalområdet fik samlet en udlodning på 105.000 kr.
 Børneland overrakte 32.839,- kr. til "En God Jul for Alle". Overskuddet kom fra lykkehjulet og cykelauktion. 11. november. 2013.
  

  

 Husar Bundesen - Husar Skærbæk - 
Husar Sønderborg Högvakten - Gardehusarregimentets Hesteeskadron.

Jubilæumsskrift
opbevares på Ringridermuseet.

Segway.    Hestevognskørsel - Jubilæums pilsner.  

       

  

 Programvært Thomas Skov. Indgang - Leo. Gave fra Skotland, Selkirk, den 24. maj 2013. Selkirk, Skotland. 21. - 26.  Maj. Formand Per Hansen. Direkte i TV2
DR P4. Fredag formiddag.

 

       

 

2014 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 11. juli - mandag, den 14. juli.
 Reveille. Formand Jes Andersen, H.P.Hansens Vej 7. Reveillen blæses for Sønderborg Kommunes Borgmester og Formand for Ringriderfesten.
 The Massed Bands of the Honourable Artllery Company – The Nottinghamshire Band of the Royal Engneers – Ringriderfestens Herolder.
 Søndag kl. 9.00.
 Betal med mobilen når du går til ringridning. Ringriderfesten i Sønderborg var blandt de først, der tog Danske Banks Mobile Pays forretningsløsning
 i anvendelse. I stedet for at have kontanter i lommen, du skal blot downloade den gratis app på din mobiltelefon. Og netop entréen på 30 kroner for
 voksne og 10 kroner for børn mellem 4 -13 år var et godt sted at introducere systemet.
 Ringriderfestens Børneland var større end nogensinde. Ringriderfestens Børnelands byder på den største plads nogensinde med mange nye
 aktiviteter, de populære klassikere og comeback til en aktivitet fra 1920.
 Børneland genopliver børneaktivitet fra 1920. Oldemorløb. Aktiviteten handler om at børnene skal løbe på en bane med en lang stang, hvor der ligger
 en kugle på toppen. Falder kuglen af, skal den samles op og lægges på plads, inden der må løbes videre. Konkurrencen er om hvem der har haft
 dagens hurtigste tid gennem banen. Dagens vinder fik en præmie. Børneforlystelser
 Hjemmeværnet der overtog Sergentskolens forhindringsbane i Børneland efter Sergentskolen blev flyttet til Varde 4. april 2014.
 Landsdækkende Børnefilmfestival gæster Børneland. For første gang får Sønderborg besøg af Børnefilmfestivalen, der viser film på dansk på
 storskærm og siger nej til mobning.
 Efter Børnefilmfestivalen havde besøgt Ringriderfestens Børneland søndag, blev der vist en film for voksne. Arrangørerne bag Børnefilmfestivalen
 havde valgt at lade storskærmen stå og viste søndag aften kl. 21.30 på storfilmen ”Olympus has fallen”, med bl.a. Morgan Freeman på rollelisten.
 Hver dag under Ringriderfestens Børneland kunne børn prøve kræfter med cykelringridningens svære kunst. Cykler blev stillet til rådighed af
 Fri BikeShop. De otte børnecykler bliver efterfølgende sat på auktion, beløbet gik ubeskåret børn der besøge dagkirurgien på Sønderborg Sygehus.
 Ungdomsscenen fredag aften den 11. juli. The Zoo gik på scenen kl. 22.00. En time senere var det rapperen Sivas. ”Ukendt kunstner” sluttede.
 Bag navnet ”Ukendt kunstner” gemmer sig duoen Hans Philip og Jens Ole McCoy,  fra singlen Alting/Ingenting og albummet Forbandede Ungdom.
 150 året for Slaget ved Dybbøl var omdrejningspunkt for den konkurrence Ringriderfesten udskrev blandt studerende på landets designskoler.
 Bag den vindende plakat står den 27-årige Josephine Kyhn, der studerer visuel kommunikation med speciale i illustration på Det Kongelige Danske ,
 Kunstakademis Skoler for Arkitektur og Konservering i København.
 Vandtætte regnjakker. I fjor fik alle ryttere og komitemedlemmer udleveret en speciel ride-regnjakke, som et led i markeringen af Ringriderfestens
 125 års jubilæum. Desværre viste det sig, at ikke alle jakker havde den ønskede kvalitet. Det har leverandøren erkendt, og derfor fik alle ryttere og
 komitemedlemmer udleveret en ny regnjakke.
 Andet år med "Ringriderpilsner". Blev produceret i samarbejdet med bryggeriet Fulgsang.
 Sønderborg vin 2015, blev præsenteret på Sønderborg Rådhus, Lørdag den 29. november, 2014. Etiketten forestiller de to nye vinduer i Sankt Marie
 Kirkens østgavl, som er tegnet af Per Kirkeby.
 Orkestrene boede i Mommark. Hidtil er de tilrejsende orkestre blevet indkvarteret på Sønderborg Kasserne, men efter lukningen af kasserne blev
 orkestrene indkvarteret på Mommark Handels Kostskole.
 Benny Engelbrecht, Børnekomiteen  blev udnævnt som skatteminister, september. 2014. Fik derfor orlov i Børnekomiteen.
 5. December. 2014. BHJ Fondens uddelte initiativpris til tre projekter à 25.000 til hver. 1. Chr. Lorenzen, Marskgården Klægager, Ballum.
 2. Juleindsamlingen, Et Hjerte For Alle, Aabenraa. 3. Ringridermuseet i Sønderborg.
 Der var mulighed for at tage natbussen hjem. Alle 4 dage. Se, www.sydtrafik.dk
 Kombineret by- og Ringridertur i samarbejde med Sønderborg Turistbureau:

    •     Start ved Ringriderstatuen over for Sønderborg Slot. Rundturen slutter på Ringriderpladsen. Fredag kl. 12.00. og Søndag kl. 12.00.
 Ringriderfesten i Sønderborg, fotokonkurrence. "Årets Ringriderfoto 2014".
 Konkurrencen gennemføres i tæt samarbejde med fotoforretningen Click, der har udsat præmier til de 10 bedste foto.
 Billedet skulle lægges ind på Ringriderfestes Facebook side eller på festens hjemmeside senest den 15. august 2014.
 Vinderfoto blev:
      •     1. pladsen, Lars Fabricius, København – 2. Kurt Olesen, Århus – 3. Pernille Bagge, Sønderborg – 4. Evita Groskova – 5. Lars Kristensen,
            Sydals – 6. Michael Haahr Nielsen – 7. Tina Holm – 8. Anders Kibbel – 9. Sidsel Blankschøn – 10. Kirsten Bøttcher Silberg.

 
        1. præmie - 2. Præmie
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 11.30.
      •      Der var gratis hestevognskørsel fra Søndertorv / Rytterstatuen gennem byen til Ringriderpladsen.
             De kørte fredag fra kl. 13.00 – 19.00 og lørdag fra kl. 13.00 – 21.00.
 På rådhustorvet:
      •     Danfoss Orkesteret. Fredag kl. 16.00.
      •     Stjernemarts. Rønhaveplads. Orkestrene starter marchen til Rådhustorvet. Lørdag kl. 10.20.
      •     The Massed Bands of the Honourable Artllery Company – The Nottinghamshire Band of the Royal Engneers – Dutsh Pipes & Drums –
            The Band The Bournemouth Concert Brass – Danfoss Orkesteret – Sønderborg Garden – Sønderborg Pipes and Drums –
            Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •     The Massed Bands of the Honourable Artllery Company – The Nottinghamshire Band of the Royal Engneers. Mandag kl. 11.00.
 På den gamle fodboldbane -  Børneland:
      •     Børneland havde åben: Fredag kl. 12.30 – 20.00. Lørdag kl. 14.00 – 20.00.og søndag kl. 12.30 – 20.00. Mandag lukket.
      •     Cykelringridningen var i år flyttet fra hestegalgerne til Børneland.
      •     Cykelringridning for børn. 0 – 14 år. Optog startede lørdag kl. 13.30 gennem byen, ledsaget af Sønderborg Gardens Sambagruppe og  
            Sønderborg Pipes and Drums. Kl.14.00 startede cykelringridningen i galgerne. 107 børn deltog i cykelringridning. Se Cykelringridning
      •     Børneland. Den lille Ringriderfrokost 2014.  For alle børn op til 14 år var inviteret til fest. Billet var nødvendig. Søndag kl. 13.30.
      •     Aftenfilm på storskærm bag Børneland. Olympus has fallen. Søndag kl. 21.30.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 12,30 – 03.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00. Mandag  kl. 16.00 – 02.00.
      •     Rytterdysten stater i de 22 galger. Fredag og Søndag kl. 12.30.
      •     Ungdomsscenen ved udgangen til Kongevej åbnede. Fredag kl. 21.30.
      •     Ungdomsscenen: The Zoo gik på scenen. Fredag kl. 22.00. Pris 30,- kr.
            Koncerten var lavet i samarbejde med Sønderborgs gymnasiers festudvalg.
      •     Ungdomsscenen: Koncert med  rapperen Sivas. ”Ukendt kunstner”. Fredag kl. 23.00.
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      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 18.45.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.
 Restaurationsteltene:

     •     Fest og stemning restaurationsteltene. Fredag kl. 12,30  – Lørdag kl. 14.00 – Søndag kl. 12.30 – Mandag kl. 18.00.
      •     Lansen. Ringriderfestens ældrearrangement i Lansen. Solist Christopher Brodersen kendt fra Mark & Christopher underholdt sammen med
            Broager Showband og Sønderborg Pipes and Drums. Der var 550 gratis billetter. Billet nødvendig. Fredag kl. 13.00.
      •     Lansen. Tyrolerfest / Bierfest med live musik, Tyroler Tip Top Partyband spillede. Der blev serveret Tyrolerschnitzel med tilbehør.
            Fredag kl. 19.00.
      •     Lansen. Spansk grisefest med helstegt pattegris. Tip Top Partyband spillede. Pris 250,- kr. Lørdag kl. 19.00 - 03.00.
      •     Lansen. Herrefrokost. 1.864 frokostgæster. Mandag kl. 12.00.
      •     Hesteskoen. Top Seven underholdt Fredag kl. 21.00 – Lørdag kl. 21.00 – Søndag kl. 21.00 – Mandag kl. 18.00.
      •     Hesteskoen. Top Seven. Martine / Jam Session. . Søndag kl. 14.00 - 18.00.
 Kro:
      •     Rytterkroen.
 Tattoo 2014:
      •     Tattoo ved Sønderborg Stadion. Søndag kl. 15.00.
      •     Lystattoo 2014 ved Sønderborg Stadion. Mandag kl. 21.45.
 Fyrværkeri:
      •     Musikalsk festfyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel med skrabelod. Pris, 20,- kr.:
      •     1. Præmie. Gavekort, TOP REJSER værdi 30.000 kr. nr.    6.402
      •     1 Nokia Lumia 620                                                         nr.    9.953
      •     1 GPS - Navigator                                                          nr.    3.971

     •     1 Fladskærms TV                                                          nr.    2.277
      •     1 Gavekort Sportmaster, Sdbg.                                     nr.    3.159

     •     1 Gavekort Sportmaster, Sdbg.                                     nr.    2.486
      •     1 Gavekort Comwell Hotel.                                            nr.       457
      •     40 Endetalsgevinster: 1 flaske snaps på følgende endetal: 026 – 030 – 166 – 693
            Skrabelod:
             •     1. Gavekort, GISLEV REJSER værdi 5.000 kr. – 3. Fladskærms TV - 40" – 1. cykel, Jønnes Cykler – 1. Gavekort, Comwell Hotel  –
                    50 flasker snaps – 50 flasker Sønderborg Vin. Gevinst / Trøstepræmie på alle skrab.
      •     Kirsten og Jens Todsen, Mjels Mark vandt hovedgevinsten på 30.000 til en Grøndlandstur.
 Tombola:
      •     Nittegevinst. TV nr. 2.735.
 Entrebilletter:
      •     Børn under 4 år. Gratis. – Børn fra 4 -13 år. 10,- kr. – Voksne. 30,- kr.
 Besøgstallet var på 28.000 besøgende gæster, 4.000 børn og 25.000 voksne, mod 36.133 besøgende gæster i 2013.
 Børneland overrakte 13.250,- kr. til "Dagkirurgisk klinik" på Sønderborg Sygehus. 29. oktober. 2014. Overskuddet kom fra cykelauktion.
  

       

  

 Skatteminister - Forhindringsbane Musikalsk festfyrværkeri BHJ Fondens initiativpris til tre projekter.
Ringridermuseet i Sønderborg

Fotokonkurrence
Lars Fabricius - Kurt Olesen

Hestevognskørsel  

       

  

 Rådhustorvet 1921 - 2014
Cykelringridning

Besøg fra Skotland, fra organisationen 
”The Broder Festival of the Horses”.

Hesteskoen - Kortfilm Ringriderpilsner - Fuglsang  

       

 

2015       Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 10. juli - mandag, den 13. juli.
 Reveille. Borgmester Erik Lauritzen, Blansskov 15, Blans. Reveillen blæses for Sønderborg Kommunes Borgmester og Formand for Ringriderfesten,
 Jes Andersen. The Massed Bands of the Honourable Artllery Company and The Nottinghamshire Band of the Royal Engneers –  Sønderborg
 Pipes  and Drums – Ringriderfestens Herolder. Søndag kl. 9.00.
 Ekstra præmie til rytterne i år. Der var 50 ekstra præmier til rytterne. Præmier for over 250.000,- kr.
 Ringriderfestens Børneland havde udfyldt hele den gamle fodboldbane. Nyheder: Anders And og co. – 7 meter høj klatrevæg – Børnemusikfestival –
 Gyroskop  – Mountainbikebane. Børneforlystelser
 Entrebilletter. Både kontant, armbånd og mobilbetaling. Sidste år benyttede 6% af gæsterne mobilbetaling. Nyt i år armbånd. Spar 33% på indgangen.
 Køb et armbånd til 4 dages fest og farver, 80,00 kr.   
 Kjærs Tivoli var på pladsen med gøgl. De havde allieret sig med hollandske underleverandører. Der har aldrig før været så meget gøgl på pladsen.
 Der blev Loppemarkedet i år foran galgerne. Stadion var ved at blive lavet om, så derfor blev kræmmermarkedet droppet.
 Hans Struck, Ringridermuseet modtog Ringriderfestens æreslanse nr. 16. Var i Lotteri-/Tombolakomite i 33 år og næstformand i 19 år.
 Arne Ulriksen modtog Ringriderfestens æreslanse nr. 17. 50 års jubilæum, siddet ved kassen og været kontrollør.
 Brudepar fra USA. Parret Pausen og Schulze var rejst til Sønderborg for at blive gift. Er i militæret og udstationeret i Kaiserslautern, besøgte pladsen.
 Tredje år med "Ringriderpilsner". Blev produceret i samarbejdet med bryggeriet Fulgsang.
 Der var mulighed for at tage natbussen hjem. Alle 4 dage. Se, www.sydtrafik.dk
 Kombineret by- og Ringridertur i samarbejde med Sønderborg Turistbureau:

    •     Start ved Ringriderstatuen over for Sønderborg Slot. Rundturen slutter på Ringriderpladsen. Fredag kl. 12.00. og Søndag kl. 12.00.
 “Hashtag #ringriderfesten” er titlen på årets fotokonkurrence. Læg billedet på din Instagram og Hastag billederne med #ringriderfesten.
 Konkurrencen gennemføres i tæt samarbejde med fotoforretningen Click, der har udsat præmier til de 10 bedste foto.
 Vi holder løbende øje med billederne på Instagram, og de bedste billeder vil automatisk blive synlige på http://www.ringriderfesten.dk og dermed
 være med i konkurrencen. Det billede, der har flest likes “Hjerter”, den 15. august 2015, har vundet konkurrencen.
 Vinderfoto blev:
      •     1. plads, med 182 likes. Pernille Bagge, Ringgade, Sønderborg.

      •     2. plads, med 114 likes. Preben Lund Christensen, Perikonvej, Havnbjerg.
      •     3. plads, med 107 likes. Lærke Piilgaard Petersen, Grundtvigsparken, Sønderborg.

 
   1. plads   -   2. plads   -   3. plads

 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og søndag kl. 11.30.
      •      Der var gratis hestevognskørsel fra Søndertorv / Ringriderstatuen gennem byen til Ringriderpladsen.
             De kørte fredag fra kl. 13.00 – 19.00 og lørdag fra kl. 13.00 – 21.00.
 På rådhustorvet:
      •     Danfoss Orkesteret. Fredag kl. 16.00.
      •     For koncert. Sønderborg Pipes and Drums. Lørdag kl. 10.20.
      •     Orkestrene begyndte marchen til Rådhustorvet, fra forskellige steder i Centrum. Lørdag kl. 10.20.
      •     The Massed Bands of the Honourable Artllery Company and The Nottinghamshire Band of the Royal Engneers – Sønderborg Pipes and
             Drums – Dutsh Pipes – Tveit Union Musikkorps – Danfoss Orkesteret – Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder.
             Sopransanger Chrystel Benton fra Dutch Pipes and Drums, Holland, sang Amazing Grace. Lørdag kl. 11.00.
      •     The Depretzels underholdningsband, der består af de britiske musikere. Lørdag kl. 20.00.
      •     The Massed Bands of the Honourable Artllery Company and The Nottinghamshire Band of the Royal Engneers. Mandag kl. 11.00.
 På den gamle fodboldbane -  Børneland:
      •     Børneland havde åben: Fredag kl. 12.30 – 19.00. Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og søndag kl. 12.30 – 19.00. Mandag lukket.
      •     Cykelringridning for børn. 0 – 14 år. Optog startede lørdag kl. 13.30 gennem byen, ledsaget af Sønderborg Gardens Sambagruppe og
            Sønderborg Pipes and Drums. Kl.14.00 startede cykelringridningen i galgerne i Børneland. 134 børn deltog i cykelringridning. Cykelringridning
      •     Anders And-bussen tog vejen forbi Børneland. Lørdag. Børneforlystelser
      •     Børneland. Den lille Ringriderfrokost 2014. For alle børn op til 14 år var inviteret til fest. Billet var nødvendig. Søndag kl. 13.30.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 12,30 – 03.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00. Mandag  kl. 16.00 – 02.00.
      •     Rytterdysten stater i de 22 galger. Fredag og Søndag kl. 12.30.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 18.45.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.
      •     Loppemarked. Boderne var foran galjerne. Lørdag kl. 10.00 - 18.00.
 Restaurationsteltene:

     •     Fest og stemning restaurationsteltene. Fredag kl. 12,30  – Lørdag kl. 14.00 – Søndag kl. 12.30 – Mandag kl. 18.00.
      •     Lansen. Ringriderfestens ældrearrangement i Lansen. Nyt, Billet nødvendig, pris 30,00 kr. Trine Jepsen og Broager Showband underholdt.
            Der var 600 gæster. Fredag kl. 13,30.
      •     Lansen. Tyrolerfest. Tip Top Partyband med live musik. Der blev serveret helstegt pattegris. Pris 300,- kr. Happy Hour 1/2 pris på alt.
            kl. 22.00 til 23.00. Fredag kl. 19.00 - 03.00.

      •     Lansen. Live disco party. Tip Top Partyband med live musik. Der blev serveret helstegt pattegris. Pris 300,- kr. Fra kl. 20.00 til 22.00 fri fadøl.
            Happy Hour 1/2 pris på alt kl. 22.00 til 23.00. Lørdag kl. 19.00 - 03.00.
      •     Lansen. Herrefrokost. 1.864 frokostgæster. Mandag kl. 12.00.
      •     Hesteskoen. Sjubi-4 underholdet. Fredag kl. 21.00 og Søndag kl. 21.00. Vært: Hanne og Aksel Tang, som har skovkroen ude i Nørreskoven.
      •     Hesteskoen. Top Seven underholdt Lørdag kl. 21.00 og Mandag kl. 18.00.
      •     Hesteskoen. Sprællevende musik. Søndag kl. 14.00 - 18.00.
      •     Buddy Holly. Ungdomssenen flyttede i tørvejr. Koncert af USO – Johnson – Kongsted. Gratis adgang. Fredag kl 21.30.
      •     Buddy Holly. Underholdning:  DJ Rasmus Skott – DR Bombay. Fredag og lørdag. Vært: Tom Holden.
      •     Buddy Holly. Lukket arrangement for Als og Sundeved Handicap. Disko. Søndag kl. 19.00.
      •     Buddy Holly. Penny Lane festen. Live DJ musik. Mandag  kl. 17.00.
 Kro:
     •     Rytterkroen.  Ølvogn, grill, FUR bar, kage og kaffe. Alle 4 dage. Vært: Midtals Idrætsforening og Augustenborg frivillige brandværn.
     •     Ølvogn og grill.  Alle 4 dage. Vært: Dybbøl ungdoms og idrætsforening.
 Tattoo 2015.

      •     For koncert ved Broager Brandværns Show/Pipes. Tattoo ved Træningsbanen. Søndag kl. 14.30.
      •     Tattoo 2015 ved Træningsbanen. Søndag kl. 15.00.
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Sample output to  

http://www.ringridermuseet.dk/images/2014-Benny-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2014-Bane-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2014-Musik-34.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2014-Fyrvaerkeri-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2014.12.05-BHJ-Pris.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2014.12.05-BHJ-Pris-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2014-Fotokonkurrance-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2014-Fotokonkurrance-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2014-Hestevogn-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2014-Hestevogn-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2014-Musik-33.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2014-Musik-26.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1921-Cykel-3.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2014-Cykel-22.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2014-optog-son-45.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2014-optog-son-88.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2014-Hesteskoen.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2014-Kortfilm-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2014-Annonce-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2014-Annonce-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/Ringridning/O_Bornforl.htm
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-armbaand.gif
http://www.sydtrafik.dk
http://www.ringriderfesten.dk
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-Konku-1-Pelle.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-Konku-2-Preben.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-Konku-3-Laerke.gif
http://www.ringridermuseet.dk/Ringridning/O_Cykelringridning.htm
http://www.ringridermuseet.dk/Ringridning/O_Bornforl.htm


      •     Lystattoo 2015 ved Træningsbanen. Mandag kl. 21.45.
 Fyrværkeri:
      •     Musikalsk festfyrværkeri. Mandag kl. 23.00.
 Ringriderfestens lodseddel med skrabelod. Pris, 20,- kr.:
      •     1. Præmie. Gavekort, Gislev Rejser, værdi 30.000 kr. nr.  8010 – 1 Smartphone NOKIA Lumia 735 nr. 8212 – 1 GPS, navigator nr. 2431 –

            1 Fladskærms TV nr. 8664 – 1 Gavekort Sportmaster, Sdbg. nr. 2519 – 1 Gavekort Sportmaster, Sdbg. nr. 2242 –
            1 Gavekort Comwell Hotel nr. 9482.
            40 Endetalsgevinster - En flaske Snaps - på følgende endetal: 472 – 692 – 711 – 907
      •     Gurli Andersen, Augustenborg, vandt hovedgevinsten på 30.000 til en Grøndlandstur. Rejser måske til USA eller Cannada.
            Skrabelod:

                  •     1. Gavekort, GISLEV REJSER værdi 5.000 kr. – 3. Fladskærms TV – 1. cykel, Jønnes Cykler – 1. Gavekort, Comwell Hotel  –
                        50 flasker snaps og 50 flasker Sønderborg Vin. Trøstepræmie på alle skrab.
 Tombola:
      •     Nittegevinst. Fladskærms TV: nr. 2346

 Entrebilletter:
      •     Børn under 4 år. Gratis. – Børn fra 4 -13 år. 10,- kr. – Voksne. 30,- kr.
      •     Nyt: Spar 33% på indgangen. Køb et armbånd til til 4 dages fest og farver, 80,- kr.
      •     Pladsen havde åben Fredag - Lørdag til kl. 03.00 og Søndag -  Mandag til kl. 02.00.
 Besøgstallet var på 34.400 besøgende gæster, mod 28.000 besøgende gæster i 2014. Fremgang på 6.400 besøgende ringridergæster.
 Børneland overrakte 14.300,- kr. til hospitalsklovnen Lakrids, børneafdelingen på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, Overskuddet kom fra cykelauktion.
  

       

  

 
Kongeomridning - Fredags konge
Johannes Nielsen Brink, Toftlund

 The Massed Bands - Sønderborg Garden  
The Nottinghamshire Band                     .

TV 2- TV Syd
Formand Jens Andersen

Brudepar fra USA   -   Seniortræf
Paulsen og Schulze        Fredag   .

2015
 

       

  

 Rytterpokaler    -     Tombola   . Musikvogne  -  Dutch Pipes and Drums Kjærs Tivoli       -       USO Hans Struck    -    Arne Ulriksen Ringriderplads  
       

 

2016 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 8. juli - mandag, den 11. juli.
 Reveille. Formand Jes Andersen, H.P.Hansens Vej 7. Sønderborg. Reveillen blæses for Sønderborg Kommunes Borgmester Erik Lauritzen og
 Formand for Ringriderfesten. The Salamanca Band and Bugles of the Rifles – Sønderborg Pipes and Drums – Ringriderfestens Herolder –
 Borgerforeningen i Sønderborg. Søndag kl. 9.00.
 Fremstød i Flensborg. Den Kongelige Livgardes Tambourkorps gik gennem byen sammen med ryttere fra Sønderborg, anført af Formand
 Jes Andersen, Ritmester Hans Otto Ewers, Stephan Kleinschmidt. Optoget startede fra Flensborghus og sluttede ved Flensborgs Rådhus,
 Den Kongelige Livgardes Tamburkorps gjorde holdt undervejes tilbage til Sønderborg ved Julemærkehjemmet "Fjordmark" i Kollund.
 Her gav Livgardens Tamburkorps en koncert for børnene, som var på ophold i de flotte rammer i Kollund.
 Nyheder: Ringriderfestens Børneland udvider og indtager Sønderborg Skatehal.– I 2017 blev den helt store begivenhed i Sønderborg, Spejdernes
 Lejr med 40.000 gæster, Spejdere gav prøver på spejderlivet med forskellige aktiviteter. De lokale spejdere kom med en klatrevæg. Børneforlystelser
 Indgangsportalen til Ringriderpladsen blev fornyet i maj måned.

Nyheder: Lørdagssjov på Ryttertorv: Loppemarked – Jensen´s Jass musik – Heste Trec – Hunde Agility – Line dance – Hunde Rally – Fri  Agility og
rally træning. Lørdag kl. 14.00 - 17.00.

 Peter Greisen, Tumbøl blev forrider i galge 14, afløste  Erik Jessen, Feldsted. Erik var forrider i galge 14 fra 1988 -  2015 i 29 år.
 Jens Schmidt, Ringridermuseet modtog Ringriderfestens æreslanse nr. 18. Formand i 10 år, Æresmedlem, Formand Ringridermuseet i 18 år

 Sandeman Pokalen og Købmand Johs. Thyssens Mindepræmie blev flyttet fra Sønderborg Slot til Ringridermuseet. Bliver ikke mere udstillet på
 Ringriderpladsen under Ringriderfesten. 14. Oktober. 2016. Reception - Ringridermuseet.
 Fjerde år med "Ringriderpilsner". Blev produceret i samarbejdet med bryggeriet Fulgsang.
 Sønderborg Vin 2017, blev præsenteret lørdag den 26. november på Sønderborg Rådhus. Sønderborg Vinen har eksisteret i 31 år.
 Der var mulighed for at tage natbussen hjem. Alle 4 dage. Se, www.sydtrafik.dk
 Kombineret by- og Ringridertur i samarbejde med Sønderborg Turistbureau:

    •     Start ved Ringriderstatuen over for Sønderborg Slot. Rundturen slutter på Ringriderpladsen. Fredag kl. 12.00. og Søndag kl. 12.00.
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og søndag kl. 11.30.
      •      Der var gratis hestevognskørsel fra Søndertorv / Ringriderstatuen gennem byen til Ringriderpladsen.
             De kørte fredag fra kl. 13.00 – 19.00 og lørdag fra kl. 13.00 – 21.00.

På rådhustorvet:

      •     Århus Brass Band. Fredag kl. 15.00.

      •     Danfoss Orkesteret. Fredag kl. 16.00.
      •     Forkoncert. Sønderborg Pipes and Drums. Lørdag kl. 10.20.
      •     Orkestrene begyndte marchen til Rådhustorvet, fra forskellige steder i Centrum. Lørdag kl. 10.20.
      •     The Salamanca Band and Bugles of the Rifles – Dutsh Pipes – Tveit Union Musikkorps – Århus Brass Band – Livgardens Tambourkorps –
             Danfoss Orkesteret – Sønderborg Pipes and Drums – Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •     The  Salamanca Band and Bugles of the Rifles . Mandag kl. 11.00.
 På den gamle fodboldbane -  Børneland:
      •     Børneland havde åben: Fredag kl. 12.30 – 19.00. Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og søndag kl. 12.30 – 19.00. Mandag lukket.

      •     Cykelringridning for børn. 0 – 14 år. Optog startede lørdag kl. 13.30 gennem byen, ledsaget af Sønderborg Gardens Sambagruppe og
            Sønderborg Pipes and Drums. Kl.14.00 startede cykelringridningen i galgerne i Børneland. 192 børn deltog i cykelringridning. Cykelringridning
      •     Børneland. Den lille Ringriderfrokost 2016. For alle børn op til og med 14 år var inviteret til fest. Billet var nødvendig. Søndag kl. 13.30.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 12,30 – 03.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00. Mandag  kl. 16.00 – 02.00.
      •     Rytterdysten stater i de 22 galger. Fredag og Søndag kl. 12.30.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 18.45.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.

      •     Loppemarked ved Kongevejs indgangen, Lørdag kl.10.00 - 18.00.

      •     Cykelringridning for børn. 0 – 14 år. Optog startede lørdag kl. 13.30 gennem byen, ledsaget af Sønderborg Gardens Sambagruppe og
            Sønderborg Pipes and Drums. Kl.14.00 startede cykelringridningen i galgerne i Børneland. 192 børn deltog i cykelringridning. Cykelringridning
      •     Lørdagssjov på Ryttetorv: Loppemarked – Jensen´s Jass musik – Heste Trec – Hunde Agility – Line dance – Hunde Rally – Fri  Agility og rally
             træning. Lørdag kl. 14.00 - 17.00.
 Restaurationsteltene:

      •     Fest og stemning restaurationsteltene. Fredag kl. 12,30 – 03.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00. Mandag kl. 18.00 – 02.00.

      •     Lansen. Ringriderfestens ældrearrangement i Lansen. Billet nødvendig, pris 30,00 kr. Der blev serveret kaffe og brødtorte/småkager.
           Broager Brandværns 20 mands danseorkester – Sønderborg Pibes and Drums – Rasmus Krogsgaard fra Sønderborg Revyen

            underholdt. Der var ca. 350 gæster. Fredag kl. 13,30.

      •     Lansen. Tartelet festival med All you can eat tarteletter, kl. 18.00  - 20.00.  Tip Top Partyband med live musik, kl. 18.00  - 21.00. Top Seven
             med live musik, kl. 21.00 - 03.00. Fontæneshow med Heidi´s piger  kl. 23.00. Fredag
      •     Lansen. All you can eat Jægergryde, kl. 18.00 - 20.00. Tip Top Partyband spillede, kl. 18.00  - 21.00. Top Seven spillede,  kl. 21.00 - 03.00.
             Fontæneshow med Heidi´s piger kl. 23.00. Lørdag
      •     Lansen. Herrefrokost. 1.973 frokostgæster. Mandag kl. 12.00.
      •     Hesteskoen. Retro fredagsbar med 90ér musik. Fredag kl. 13.30. Årets største Meyer turnering og lynskak. Fredag kl. 14.00.

      •     Hesteskoen. Kæmpe grill arrangement, kl. 18.00 - 20.00. Pris 150,- kr. Sko/Torp intimkoncert, kl. 20.00 - 21.00. O53 spillede nonstop
             partymusik kl. 21.00 - 03.00. Fredag og Lørdag
      •     Hesteskoen. Danmarks nok største bordfodboldturnering og lynskak. Lørdag kl. 12.00.
      •     Hesteskoen. Sussi & Leo spillede op til det hele. Leo havde meldt afbud, havde brækket hoften. Guitaristen Allan Lassen var substitut for Leo.
            Søndag kl. 14.00
      •     Hesteskoen. Gratis morgenkaffe til alle frokostdeltagere kl. 10.00. Kaffe og Cognac, kl. 17.00. The Slammers spillede non stop.
             Mandag kl. 18.00 - 02.00.
      •     Buddy Holly. DJ musik, kl. 20.00  - 21.00. Johnson koncert kl. 21.00  - 22.30. TMLH - TooManyLeftHands koncery kl. 22.30.- 03.00. Fredag.

      •     Buddy Holly. Underholdning, kl. 20.00 - 03.00. Duplë - DJ Duo. kl. 22.30. Barcode Brothers koncert kl. 00.30.- 03.00. Lørdag
      •     Buddy Holly. Top Seven spillede, kl. 14.00 - 19.00. DJ musik. Søndag kl. 19.00 - 02.00.
      •     Buddy Holly. Top Seven spillede non stop. Mandag kl. 17.00 - 02.00.
 Kro:

    •     Rytterkroen.  Ølvogn, grill, FUR bar, kage og kaffe. Alle 4 dage.
 Tattoo 2016:
      •     For koncert ved Broager Brandværns Show/Pipes. Søndag kl. 14.30.
      •     Tattoo på Træningsbanen ved Sønderborg Stadion. Søndag kl. 15.00.
      •     Lystattoo 2016 ved Sønderborg Stadion. Mandag kl. 21.35.
 Fyrværkeri:
      •     Musikalsk festfyrværkeri. Mandag kl. 23.00.

 Ringriderfestens lodseddel med skrabelod. Pris, 20,- kr.:
      •     1. Præmie. Gavekort, Gislev Rejser, værdi 30.000 kr. nr. 8924 – 1 Smartphone NOKIA Lumia 650 nr. 8541 – 1 GPS, navigator nr. 7819 –

            1 Fladskærms TV nr. 6494 – 1 Gavekort Sportmaster, Sdbg. nr. 6056 – 1 Gavekort Sportmaster, Sdbg. nr. 3061 –
            1 Gavekort Comwell Hotel nr. 5128 . Endetalsgevinster - En flaske Snaps - på følgende endetal: 149 - 770 - 297 - 099.
             Ritmester Hans Otto Ewers, Sønderborg, vandt hovedgevinsten, et gavekort, Gislev Rejser, værdi 30.000 kr.
             Skrabelod:
                   •     1. Gavekort, GISLEV REJSER værdi 5.000 kr. – 3. Fladskærms TV – 1. cykel, Jønnes Cykler – 1. Gavekort, Fox and Hounds,
                         Sønderborg – 50 flasker snaps og 50 flasker Sønderborg Vin. Trøstepræmie på alle skrab.
 Tombola:
      •     Nittegevinst. Fladskærms TV: nr. 3154.

 Entrebilletter:
      •     Børn under 4 år. Gratis. – Børn fra 4 -13 år. 10,- kr. – Voksne. 30,- kr.
      •     Nyt: Du kunne købe billetter til alle eller nogle af dagene Online, og springe køen over. 5% rabat ved køb inden 1. juli – 10% rabat ved køb

             over 200,- kr. inden 1. juli  – 15% rabat ved køb over 500,- kr. inden 1.juli. 2016. 
 Besøgstallet var på 31.898 besøgende gæster, mod 34.400 besøgende gæster i 2015. Fredag 6.913 (-20%). Lørdag 11.159 (+17%).
 Søndag 9.603 (-8%). Mandag 4.223 (-25%).
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Sample output to  

http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-optog-fre-100.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-optog-fre-86.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-optog-fre-62.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-Musik-5.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-Jes-TV.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-Plads-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-Senioortraf.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-Armbaand-skilt-.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-Lansen.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-Erstatningspokal-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-Tombola.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-optog-fre-52.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-optog-fre-59.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-Plads-41.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-USO.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-Lanse-Hans.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-Lanse-Arne.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-Plads-5.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-Plads-8.gif
http://www.ringridermuseet.dk/Ringridning/O_Bornforl.htm
http://www.sydtrafik.dk
http://www.ringridermuseet.dk/Ringridning/O_Cykelringridning.htm
http://www.ringridermuseet.dk/Ringridning/O_Cykelringridning.htm
http://www.ringridermuseet.dk/images/2016-Entre.gif


 Børneland overrakte 16.471,50 kr. til "En god jul for alle". Overskuddet fra årets lykkehjul.
 Søndag kl. 14.15 blev der afholdt auktion over 8 børnecykler, sponsoreret af Fri BikeShop. Der indkom 13.850  kr. som gik til Sønderborg Skatehal.
  

       

  

 Indgangsportalen blev fornyet 7. Juli. 2016.  Flensborg 7. Juli. 2016.  Flensborg 7. Juli. 2016.  Julemærkehjemmet. Fredag. Kongeomridning.  
       

  

 Lørdagssjov på Ryttertorv. Lørdagssjov. Jensen´s Jass musik Gratis hestevognskørsel 2016 2016  
       

 

2017 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 7. juli - mandag, den 10. juli.
 Reveille. Borgmester Erik Lauritzen, Blansskov 15, Blans. Reveillen blæses for Sønderborg Kommunes Borgmester og Formand for Ringriderfesten,
 Jes Andersen. Band of the Irish Guards –  Sønderborg Pipes  and Drums – Ringriderfestens Herolder – Borgerforeningen i Sønderborg.
 Søndag kl. 9.00.
 Arrangementskomitéen var på en weekendtur til London, september. 2016. Formålet var at pleje og forbedre vores relationer til de britiske

 militærorkestre, som har været grundstammen i festens musikudbud til optog og tattoo siden 1963. Vores komitemedlem Paul Bedford er i dag ansat
 i Band of The Coldstream Guards og bor selv på kasernen. Bedfords stærke netværk har skabt os en god kontakt til den ansvarlige for udsendelse af
 stedets britiske militærorkestre til begivenheder i ind- og udland.
 Ringriderfesten har et ønske om at brede sine aktiviteter ud til andre steder i Sønderborg end selve festpladsen. Det første synlige resultat af den nye
 strategi er, at Ringriderfesten står bag gennemførelsen af landsdelens største internationale musiktattoo, der har det verdensberømte tattoo i
 Edinburgh som forbillede. Arrangementet med et millionbudget fandt sted lørdag den 8. juli med Sønderborg Slot som en attraktiv kulisse. Sønderborg
 Kommune har bevilget 250.000 kr. til gennemførelse af musiktattooet, der havde deltagelse af internationale militærorkestre, garder og sækkepiber.
 Billetprisen var 125,00 kr. incl. bestillingsgebyr og lørdagsbillet til Ringriderpladsen.
 Et politisk drama i den moldoviske regering betyder, at en af hovedaktørerne ved årets Internationale Tattoo Show i Sønderborg lørdag den 8. juli.
 Orchestra Model Carabiniers Republic of Moldova – har meldt afbud. Baggrunden for uroen er angiveligt, at den pro-russiske præsident har nægtet
 Orchestra Model Carabinier at rejse til Europa. Dermed har han tilsidesat den pro-europæiske indenrigsministers beslutning, om at lade orkestret
  rejse. Orchestra Model Carabiniers hører normalt under indenrigsministerens ansvarsområde.
 Ukrainsk militærorkester erstatter moldovisk orkester. Ukraine Military Orchestra of the 8.th learning centrer of Chernigiv under ledelse af
 Oberst Nikolay Small.
 Der var ekstra sikkerhed - terrorberedskab. Der var mange ekstra krav at leve op til, på grund af det seneste års uroligheder rundt i verden.
 Opvarmning til Spejdernes lejer på Kær Vestremark, (37.000 spejder deltog i lejren) med spejderaktiviteter for børn, alle dagene i Børneland.
 Mette Junker, Augustenhof blev forrider i galge 13, afløste Per Nicolaisen,  Augustenhof. Per var forrider i galge 13 fra 1979 - 2016 i 38 år.

 Jørn Freudendahl, Arenakomiteen blev Æresmedlem.
 Alle ringriderforeninger i Sønderborg Kommune kan søge kommunens nuværende og nye pulje. Tilskuddet i 2017 fordeler: Sønderborg 170.000,- kr.
 Gråsten 85.000,- kr. Nordborg 20.500,- kr. Augustenborg 28.000,- kr. Broager 32,500,- kr. Guderup 20.000,- kr. De 26 øvrige ringriderforeninger får
 10.000,- kr. hver. Jydske Vestkysten, mandag den 9. oktober.
 Femte år med "Ringriderpilsner". Blev produceret i samarbejdet med bryggeriet Fulgsang.
 Sønderborg Vin 2018, blev præsenteret lørdag den 25. november på Sønderborg Rådhus. Sønderborg Vinen har eksisteret i 32 år.
 Sønderborg Kommune støtter musiktattoo med 200.000.- kr. J.V. 17. December.
 Der var mulighed for at tage natbussen hjem. Alle 4 dage. Se, www.sydtrafik.dk
 Kombineret by- og Ringridertur i samarbejde med Sønderborg Turistbureau:

     •     Start ved Ringriderstatuen over for Sønderborg Slot. Rundturen gik forbi Ringridermuseet til Ringriderpladsen. Pris 60,- kr. Fredag kl. 12.00.
             og Søndag kl. 12.00.
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 11.30.
      •      Der var gratis hestevognskørsel fra Søndertorv / Ringriderstatuen gennem byen til Ringriderpladsen.
             De kørte fredag fra kl. 13.00 – 19.00 og lørdag fra kl. 13.00 – 21.00.
      •      Sønderborg International Tattoo Show ved slotspladsen, Sønderborg Slot. Pris fra 100.- kr. Lørdag kl. 21.30.

På rådhustorvet:

      •      Sønderborg Pipes and Drums Fredag kl. 15.00.

      •      Danfoss Orkesteret. Fredag kl. 16.00.
      •      For koncert. Sønderborg Pipes and Drums og Hamborg Pipes and Drums. Lørdag kl. 10.20.
      •      Orkestrene begyndte marchen til Rådhustorvet, fra forskellige steder i Centrum. Lørdag kl. 10.20.
      •      Band of the Irich Guards – Ukraine Military Orchestra – Hamborg Pipes and Drums – Århus Brass Band – Livgardens Tambourkorps –
             Danfoss Orkesteret – Sønderborg Garden – Sønderborg Pipes and Drums – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •      Band of the Irich Guards. Mandag kl. 11.00.
 På den gamle fodboldbane -  Børneland:
      •     Børneland havde åben: Fredag kl. 12.30 – 19.00. Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og søndag kl. 12.30 – 19.00. Mandag lukket.
      •     Cykelringridning for børn. 0 – 14 år. Optog startede lørdag kl. 13.30 gennem byen, ledsaget af Sønderborg Gardens Sambagruppe og

            Sønderborg Pipes and Drums. Kl.14.00 startede cykelringridningen i galgerne i Børneland. 207 børn deltog i cykelringridning, ny rekord.
      •     Børneland. Den lille Ringriderfrokost 2017. For alle børn op til og med 14 år var inviteret til fest i hesteskoen. Bemærk: hesteskoen ligger
            uden for Børneland. Der uddeltes billetterne efter  først til mølle princippet fra  mandag den 3. juli klokken 10.00 hos Min Købmand,
            Grundtvigs Allé 95 eller det Sønderjyske Køkken, Perlegade 50. Billet var nødvendig. Søndag kl. 13.30.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 12,30 – 03.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00. Mandag  kl. 16.00 – 02.00.
      •     Rytterdysten stater i de 22 galger. Fredag og Søndag kl. 12.30.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og Søndag ca. kl. 18.45.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og Søndag ca. kl. 19.30.
      •     Lørdagssjov på Ryttetorv: Loppemarked – Jensen´s Jass musik – Hunde Agility – Hunde Rally – Fri agility og rally træning – Welin. Auktion på

            Maleri. Blev solgt for 10.000,- kr. Lørdag kl. 14.00 - 17.00.
      •     Lørdagssjov på Ryttetorv: Kunstprojekt blev malet af Andreas Welin. Auktionarius: A. P. Andersen. Auktionen foregik kl. 17:15 om lørdagen, og
            startede med et bud på 200,- kr., det endte på 10.000,- kr. Lørdag
 Restaurationsteltene:
      •     Lansen. Ringriderfestens ældrearrangement i Lansen. Billet nødvendig, pris 30,00 kr. Der blev serveret kaffe og brødtorte/småkager.
            Broager Brandværns Showband  - Århus Brass Band og Stine (Bruun) & Martin (Knudsen), Københavner-parret underholdt.

            Der var 447 gæster. Fredag kl. 13,00.

      •     Lansen. Håndværker Dysten + Hotdogs og Fadøl. Fredag kl. 19.00. Top Seven spillede. Kl. 21.00 - 03.00.
      •     Lansen. Fontæneshow med Heid´s piger. Fredag  kl. 23.00.
      •     Lansen. 3 tartelletter og fadøl, pris 75,- kr..kl. 18.30. ROCK’N ROLL BINGO. Kl. 19.30. Lørdag
      •     Lansen. Top Seven  spillede.  kl. 21.00 - 03.00. Fontæneshow med Heid´s piger. Kl. 23.00.  Lørdag
      •     Lansen. Herrefrokost. 1.957 frokostgæster. Mandag kl. 12.00.
      •     Hesteskoen. Retro Fredagsbar – .DJ Martin Stauner spillede 90ér fest  1.000 gratis fadøl. Fredag kl. 17.00.

      •     Hesteskoen. OS3 spillede nonstop Partymusik. Fredag  kl. 21.00 - 03.00.
      •     Hesteskoen. XBOX FIFA17 Turnering. Lørdag kl. 11.00.
      •     Hesteskoen. Grillfest - det lokale band Rock Defence spillede op til dans. (Tilmelding www.hesteskoen.dk). Lørdag kl. 17.00.
      •     Hesteskoen. OS3 spiller NONSTOP Partymusik. Lørdag  kl. 21.00 - 03.00.
      •     Hesteskoen. Non-Stop og TipTop Trio spillede op til dans. Cognac og Kaffe serveres efter Herrefrokosten. Mandag kl. 17.00 - 02.00.
      •     Buddy Holly. Duplé – DJ Duo. kl. 20.00. USO koncert. Kl. 21.30.. Emil Stabil koncert. Kl. 22.30. Duplé – DJ Duo. Kl. 23.30. Fredag.
      •     Buddy Holly. Millenium festen starter. kl. 20.00. Duplë - DJ Mito. kl. 22.30. TALO BROTHERS koncert. kl. 00.30. Lørdag

      •     Buddy Holly. Top Seven. kl. 14.00 - 19.00. Stand-up comedy. Kl. 19.00. DJ musik Kl. 21.00 - 02.00. Søndag

      •     Buddy Holly. Top Seven. Mandag kl. 17.00 - 02.00.
 Kro:

    •     Rytterkroen.  Ølvogn, grill, FUR bar, kage og kaffe. Alle 4 dage.
 Tattoo 2017:
      •      Tattoo: Sønderborg International Tattoo Show ved slotspladsen, Sønderborg Slot. Pris fra 100.- kr. Lørdag kl. 21.30.
 Fyrværkeri:
      •     Musikalsk optakt til det store Musikalsk festfyrværkeri ved Sønderborg Garden. Mandag kl. 22.15.
      •     Musikalsk festfyrværkeri. Mandag kl. 23.00.

 Ringriderfestens lodseddel med skrabelod. Pris, 20,- kr.:

      •     1. Præmie. Gavekort, Gislev Rejser, værdi 30.000 kr. nr. 8926 – 1 Bærbar Computer – Power Sønderborg nr. 9032 – 1 Smartphone.nr. 6125  –
            1 Fladskærms TV nr. 6784  – 1 Fladskærms TV.nr. 8454  – 1 Gavekort Sportmaster, Sdbg. nr. 3888 – 1 Gavekort Comwell Hotel nr. 4318 –
            40 Endetalsgevinster - En flaske Snaps - på følgende endetal: 161 - 817 - 135 - 205..
            Eskild Asmussen, Mommark, vandt hovedgevinsten, et gavekort, Gislev Rejser, værdi 30.000 kr.
            Skrabelod:
                 •     1. Gavekort, GISLEV REJSER værdi 5.000 kr. – 2. Fladskærms TV – 1 Garmin Vivo Smart Hr – 10 stk. gavekort á kr. 500 til
                        Fri BikeShop, Sdbg. – 50 flasker snaps og 50 flasker Sønderborg Vin. Trøstepræmie på alle skrab.
 Tombola:
      •     Nittegevinst. Fladskærms TV: nr. 2378.

 Entrebilletter:
      •     Børn under 4 år. Gratis. – Børn fra 4 -13 år. 10,- kr. – Voksne. 30,- kr.
      •     Du kunne købe billetter til alle eller nogle af dagene Online, og springe køen over.
 Besøgstallet var på  25.208 voksne og 4.285 børn i alt 29.493, gik gennem billetlugerne. Det er en tilbagegang på 7 pct. for voksne og knap 9 pct. for
 børn set i forhold til 2016. 31.898 besøgende gæster i 2016.
 Ringriderfestens nye store tiltag – Det Internationale Tattooshow – blev besøgt af godt 1.500 gæster.
 Børneland overrakte 30.672,- kr. til "En god jul for alle". Overskuddet fra årets lykkehjul. 17.472,- kr. og  auktion over 8 børnecykler, sponsoreret af
 Fri BikeShop. Der indkom 13.200,-  kr.
  

 

       

  

 Lørdagssjov på Ryttertorv. Reveille.- Borgmester Erik Lauritzen Rytteroptog - Søndag International Tattoo Show - Lørdag Gratis hestevognskørsel  
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2018 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 6. juli - mandag, den 9. juli.
 Reveille. Formand Jes Andersen, H.P.Hansens Vej 7. Sønderborg. Reveillen blæses for Sønderborg Kommunes Borgmester Erik Lauritzen og
 Jes Andersen. The Honourable Artillery Company Band – Sønderborg Pipes  and Drums – Ringriderfestens Herolder – Borgerforeningen i
 Sønderborg. Søndag kl. 9.00.
 Birgitte Struckmann, Stenderup blev forrider i galge 20, afløste Knud J. Michelsen, Klinting i galge 5. Knud var forrider fra 2001 - 2017 i 17 år.

 På det sidste byrådsmøde før sommerferien, blev der lavet en lokalplanen, udvidelse af Ringriderpladsen. Der kan bygges en Statsskole-hal,
 nede ved Sønderborg Skatehal - i et område der ikke berører Børneland.
 Kulturudvalget havde givet Ringriderfesten i Sønderborg lov til at holde kræmmermarked på boldbaner ved Sønderborg Stadion.
 Lotterisedlen til ringriderfestens 130 år, en bil, Citroën C1, værdi 113.000 kr. Samlet gevinstsum 175.000 kr.
 Rabat på entrébilletter, hvis man købte dem on-line inden festen. Alle der købte en billet inden 1. juli deltog samtidig i en konkurrence om et
 Apple Watch serie 3 til en værdi af ca. 2.800,- kr.
 Ringriderfesten havde i år et væsentlig større musikbudget end tidligere.
 Festfyrværkeri blev aflyst: Forbud gjaldt afbrænding i det fri, afbrænding af bål, anvendelse af ukrudtsbrændere og anvendelse af grill i naturen.
 Ringriderpølserne blev dog sikret. Vi havde ekstra beredskab med to mand og en tankvogn på Ringriderpladsen.
 Organisationen Cross Boarder Esport, havde opstillet et 31 x 9 meter stort telt og en storskærm, hvor der blev vist kvartfinalerne fra fodbold VM
 i Rusland, samt livetransmission fra ESL Cologne hvor verdens dygtigste counterstrike-spillere dystede i et finalestævne. I teltet kunne man
 selv prøve kræfter med esport.
 Sjette år med "Ringriderpilsner". Blev produceret i samarbejdet med bryggeriet Fulgsang. Blev præsenteret fredag den 8. juni.
 Sønderborg Vin 2019, blev præsenteret lørdag den 25. november på Sønderborg Rådhus. Sønderborg Vinen har eksisteret i 33 år.
 Der var mulighed for at tage natbussen hjem. Alle 4 dage. Se, www.sydtrafik.dk
 Kombineret by- og Ringridertur i samarbejde med Sønderborg Turistbureau:

     •     Start ved Ringriderstatuen over for Sønderborg Slot. Rundturen gik forbi Ringridermuseet til Ringriderpladsen. Pris 60,- kr. Børn 30,- kr.
             Prisen er Inkl. entre til Ringriderpladsen. Fredag og Søndag kl. 12.00.
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 11.30.
      •      Der var gratis hestevognskørsel fra Søndertorv / Ringriderstatuen gennem byen til Ringriderpladsen.
             De kørte fredag fra kl. 13.00 – 19.00 og lørdag fra kl. 13.00 – 21.00.
      •      ”Kampen om den gyldne Ring”. I anledning af Ringriderfesten i Sønderborgs 130 års jubilæum, afholdes en særlig kongeridning.
              ved Ringrendingsbanen ved Sønderborg Slot. Blev besøgt af 600 gæster. Lørdag kl. 12.30.
      •      Tattoo: Sønderborg International Tattoo Show ved slotspladsen, Sønderborg Slot. Pris fra 100.- kr. Lørdag kl. 21.30.

På rådhustorvet:

      •      Tveit Union Musikkorps. Fredag kl. 15.00.

      •      Danfoss Orkesteret. Fredag kl. 16.00.
      •      Forkoncert. Sønderborg Pipes and Drums. Lørdag kl. 10.20.
      •      Orkestrene begyndte marchen til Rådhustorvet, fra forskellige steder i Centrum. Lørdag kl. 10.20.
      •      The Honourable Artillery Company Band – K&G Leiden – Tveit Union Musikkorps – Danfoss Orkesteret – Sønderborg Garden –
             Sønderborg Pipes and Drums – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •      The Honourable Artillery Company Band. Mandag kl. 11.00.
 På den gamle fodboldbane -  Børneland:
      •     Børneland havde åben: Fredag kl. 12.30 – 19.00. Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og søndag kl. 12.30 – 19.00. Mandag lukket.
      •     Cykelringridning for børn. 0 – 14 år. Optog startede lørdag kl. 13.30 gennem byen, ledsaget af Sønderborg Gardens Sambagruppe og

            Sønderborg Pipes and Drums. Kl.14.00 startede cykelringridningen i galgerne i Børneland. 170 børn deltog i cykelringridning.
      •     Børneland. Den lille Ringriderfrokost 2018. For alle børn op til og med 14 år var inviteret til fest i hesteskoen. Bemærk: hesteskoen ligger
            uden for Børneland. Der uddeltes billetterne efter  først til mølle princippet fra torsdag den 28. juni klokken 10.00 hos Min Købmand,
            Grundtvigs Allé 95 eller det Sønderjyske Køkken, Perlegade 50. Billet var nødvendig. Søndag kl. 13.30.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 12,30 – 03.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.30 – 02.00. Mandag  kl. 16.00 – 02.00.
      •     Kræmmermarked på boldbaner ved Sønderborg Stadion. Fredag - Lørdag og Søndag kl. 12.00

     •     Rytterdysten stater i de 22 galger. Fredag og Søndag kl. 12.30.
      •     Organisationen Cross Boarder Esport, havde opstillet et 31 x 9 meter stort telt og en storskærm, hvor der blev vist kvartfinalerne fra fodbold
            VM i Rusland, samt livetransmission fra ESL Cologne hvor verdens dygtigste counterstrike-spillere dystede i et finalestævne. I teltet kunne
            man selv prøve kræfter med esport. Fredag og lørdag kl. 15.00 - 22.00. Søndag kl. 15.30 - 23.30.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og søndag ca. kl. 18.45.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og søndag ca. kl. 19.30.
 Restaurationsteltene:
      •     Lansen. Ringriderfestens ældrearrangement i Lansen. Billet nødvendig, pris 30,00 kr. Der blev serveret kaffe og lagkage.
            Broager Brandværns Showband  - Jan Carlsen alias Lune Carlsen, populært kaldet “lunelarsen” underholdt med hans utallige imitationer af
            Kim Larsen.  Fredag kl. 13.00.

      •     Lansen. Fyraftenbar – med Rock ´n Roll Bingo, Fadøl og Ringridere. Fredag kl. 19.00.
      •     Lansen. Top Seven spiller. Fredag kl. 22.00.
      •     Lansen. Top Seven giver den gas. Lørdag kl. 21.00.
      •     Lansen. Herrefrokost. 1.952 frokostgæster. Mandag kl. 12.00.
      •     Hesteskoen. Ginsmagning v/Martin fra Wohlenberg. Fredag og Lørdag kl. 17.00.

      •     Hesteskoen. Gourmet Grill det lokale band NORD spiller op til dans. Fredag og Lørdag  kl. 18.00.
      •     Hesteskoen. OS3 spiller nonstop Partymusik. Fredag og Lørdag. kl. 21.00.
      •     Hesteskoen. Ginsmagning v/Martin fra Wohlenberg. Mandag kl. 15.00 - 16.30.
      •     Hesteskoen. Non-Stop og TipTop Trio spillede op til dans. Cognac og Kaffe serveres efter Herrefrokosten. Mandag kl. 17.00.
      •     Buddy Holly. DJ Jig. Fredag kl. 20.00. PATTESUTTER koncert. Fre. kl. 21.30. BRO koncert. Fre. kl. 22.30.  DJ Jig All Stars. Fre. kl. 23.30.

      •     Buddy Holly. DJ Jig. Lørdag kl. 22.30. Johny Deluxe koncert. Tilbage til 00erne. Lørdag kl. 00.30.

      •     Buddy Holly. Top Seven. Søndag kl. 14.00 - 18.00.

      •     Buddy Holly. Top Seven. Mandag kl. 17.00.
 Kro:

    •     Rytterkroen. Ølvogn, grill,  kage og kaffe. Fredag kl. 12.00. - Søndag kl. 12.30. - Mandag kl. 16.00.

     •     Rytterkroen. Sildebord med 3 slags, spis hvad du kan + 1 fadøl kr. 50,-. Underholdning med DUOEN ALS. Lørdag kl. 12.30.
 Tattoo 2018:
      •     Sønderborg International Tattoo Show ved slotspladsen, Sønderborg Slot. Pris fra 100.- kr. Lørdag kl. 21.30.
 Fyrværkeri:
      •     Af sikkerhedsmæssige årsager var Ringriderfesten i år nødt til at aflyse det traditionelle fyrværkeri mandag aften. "Tørke" afbrændingsforbud.

 Ringriderfestens lodseddel med skrabelod. Pris, 20,- kr.:

      •     1. Præmie. 1 Bil. Citroën C1. Værdi 113.000,- kr. nr. 3.597 – 1 Gavekort til POWER Sønderborg. 5.000,- kr. nr. 10.599 – 1 Fladskærms TV. 
            2.5000,- kr. nr. 5.207 – 1 Fladskærms TV. 2.5000,- kr. nr. 3.818  – 1 Gavekort Sportmaster, Sønderborg. 1.000,- kr. nr. 11.027 – 1 Gavekort
            Sportmaster, Sønderborg. 1.000,- kr. nr. 24.631 – Endetalsgevinster – En flaske Snaps, på følgende endetal: 478 – 802 – 729.
            Fhv. optiker Frede Møller i Hjordkær ved Rødekro, vandt den røde Citroen C1.
            Skrabelod:
                 •     1. Gavekort, GISLEV REJSER, værdi 5.000,- kr. – 2. Fladskærms TV. á 2.500,- kr. – 1 Smartphone, 2.000,- kr. –  5 stk gavekort
                        á kr. 500,- kr.  til Fri BikeShop, Sønderborg – 50 flasker snaps og 50 flasker Sønderborg Vin. Trøstepræmie på alle skrab.
 Tombola:
      •     Nittegevinst. Fladskærms TV: nr. 2.950.

 Entrebilletter:
      •     Børn under 4 år. Gratis. – Børn fra 4 -13 år. 10,- kr. – Voksne. 30,- kr.

     •     Du kunne købe billetter til alle eller nogle af dagene Online, og springe køen over. 2-dages billetten 50,- kr. 3-dages billetten 60,- kr.
            4-dages billetten 80,- kr.
 Rabat på entrébilletter, hvis man købte dem on-line inden festen. Alle der købte en billet inden 1. juli deltog samtidig i en konkurrence om et

Apple Watch serie 3 til en værdi af ca. 2.800,- kr. Vinder blev Marianne Hansen, Skriverløkken, Sønderborg.

 Grethe Nedergaard, Dybbøl, blev den heldige vinder af den iPad som Ringriderfesten i Sønderborg trak lod om blandt de mange, der
 inden 1. maj havde sikret sig billetter til det store internationale tattooshow ved Sønderborg Slot den 7. juli.

 Hidtil har Ringriderfesten målt antallet af besøgende, men fra i år måler man på den samlede entréindtægt.
 Entréindtægterne blev i 2018 på 970.000,- kr. Den blev i 2017 på 980.000.- kr. altså 10.000,- kr. mindre end i 2017.
 Det Internationale Tattooshow – blev besøgt af 1.500 gæster.
 Børneland overrakte 14.500,- kr. til "En god jul for alle". Overskuddet fra årets lykkehjul.

  
  

 

  

 Fremstilling af kranse til Rytterkasket Cross Boarder Esport, Herrefrokost - Mandag Børnefrokost - Søndag Ældrearrangement - Fredag  
       

  
 Koncert. Rådhustorvet - Lørdag International Tattoo Show - Lørdag Rytteroptog - Fredag Rytteroptog - Fredag  24. Juli. - Historisk Ringridning  
       

   

2019 Pladsen var åben i 4 dage, fredag, den 12. juli - mandag, den 15. juli.
 Reveille. Borgmester Erik Lauritzen, Blansskov 15, Blans. Reveillen blæses for Sønderborg Kommunes Borgmester og Formand for
 Ringriderfesten, Jes Andersen. Band of the Irish Guards –  Sønderborg Pipes  and Drums – Ringriderfestens Herolder – Borgerforeningen i
 Sønderborg. Søndag kl. 9.00.
 Rytteroptog rykket en halv time frem. Hensynet til både ryttere og publikum får Ringriderfesten i Sønderborg til at fremrykke tidspunktet for

 afviklingen af det meget populære rytteroptog gennem byen både fredag og søndag.
 Fra dette års fest begynder rytteroptoget ved Sønderborg Slot kl. 11.00 i modsætning til tidligere kl. 11.30.
 Samtidig flyttes tidspunktet for, at rytterne forlader Ringriderpladsen en halv time frem, optog gennem byen. kl. 19.00.
 Rytteroptoget bliver uden politi til hest. Ved finansloven i 2018 blev der afsat 38 millioner kroner til ryttersektionen i Dansk Politi. Hestene skal
 være godkendte og de findes ikke uden for København.
 Børneland. Gratis bananer til alle. Tak til Mærsk Container Industri og Bitzer Electronice for masser af bananer til alle gæsterne fredag.
 Entrebilletter blev sat op i år. Børn fra 4 -13 år. fra 10,- kr. til 20,- kr. – Voksne fra 30,- kr. til 40,- kr.
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 Der var flere påsatte brande i Ringriderfestens Børneland, politiet efterlyste vidner. Den første opringning til 112 kom klokken 01.12, fordi der
 var brand i tre mini-halmballer som er placeret rundt omkring i Børnelands område.
 Pladsreservation til Herrefrokosten var flyttet fra Brøggeriet, Rådhustorvet til Hotel Sønderborg Strand, Strandvej 1.
 Der deltog to Ryttere fra  Scotland, Jeanne Marie Simpson, Selkirk, Scotland og Scott Rodgerson, Selkirk, Scotland.

 Bjarne Brodersen, Skodsbøl blev forrider i galge 12, afløste Frede Struck, Mølmark, Frede var forrider i galge 12 fra 1974 - 2018 i 45 år.

 Jesper Petersen, Kegnæs blev forrider i galge 16, afløste Chresten Schmidt, Kegnæs. Chresten  var forrider i galge 16 fra 1996 - 2018 i 23 år.

 Forrider i galge 22, Laila Fangel, Skovbyballe, blev torsdag den 8 august, kørt ihjel af en spritbilist.
 Hattekranse til ryttere der har vundet præmier er afskaffet fra og med i år.
 Årets Konge – Kronprins – Prins samt Konger i de forskellige aldersklasser, blev kaldt op til musiktribunen for at blive hyldet fra og med i år.
 Under Ringriderfestens herrefrokost kom den allersidste lodseddel nr. 15.000 – med chance for at vinde en bil – på auktion.

 OJ Elektronik, Carsten Jørgensen og Svend Aage Kjær, gik sammen om at købe lodsedlen. Den gik for 35.000,- kr.
 Pengene gik til Kræftens Bekæmpelse.
 Syvende år med "Ringriderpilsner". Blev produceret i samarbejdet med bryggeriet Fulgsang. Blev præsenteret fredag den 7. juni.
 Sønderborg Vin 2020, blev præsenteret lørdag den 30. november på Sønderborg Rådhus. Sønderborg Vinen har eksisteret i 34 år.
 Der var mulighed for at tage natbussen hjem. Alle 4 dage. Se, www.sydtrafik.dk
 Kombineret by- og Ringridertur i samarbejde med Sønderborg Turistbureau:

     •     Start ved Ringriderstatuen over for Sønderborg Slot. Rundturen gik forbi Ringridermuseet til Ringriderpladsen. Pris 60,- kr. Børn 30,- kr.
             Prisen er Inkl. entre til Ringriderpladsen. Fredag og Søndag kl. 12.00.
 Sønderborg Slot:
      •      Det store rytteroptog starter fra Sønderborg Slot.  Fredag og Søndag kl. 11.00.
      •      Der var gratis hestevognskørsel fra Søndertorv / Ringriderstatuen gennem byen til Ringriderpladsen. De kørte lørdag fra kl. 13.00 – 21.00.
      •      Tattoo: Sønderborg International Tattoo Show ved slotspladsen, Sønderborg Slot. Pris fra 125.- kr. Lørdag kl. 21.30.

På rådhustorvet:

      •      Guardsmen Representative Brass and Wind Band. Bulgarien. Fredag kl. 15.00.

      •      Danfoss Orkesteret. Fredag kl. 16.00.
      •      Forkoncert. Sakskøbing Tambourkorps og Brass Band. Lørdag kl. 10.20.
      •      Orkestrene begyndte marchen til Rådhustorvet, fra forskellige steder i Centrum. Lørdag kl. 10.20.

      •      The Honourable Artillery Company Band – The Military Orchestra of The 194th Pontoon Bridge Regiment – Guardsmen Representative
             Brass and Wind Band.– Danfoss Orkesteret – Sønderborg Garden – Ringriderfestens Herolder. Lørdag kl. 11.00.
      •      The Honourable Artillery Company Band. Mandag kl. 11.00.
 På den gamle fodboldbane -  Børneland:
      •     Børneland havde åben: Fredag kl. 12.00 – 19.00. Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og søndag kl. 12.00 – 19.00. Mandag lukket.
      •     Cykelringridning for børn. 0 – 14 år. Optog startede lørdag kl. 13.30 gennem byen, ledsaget af Broager Brandværns Showband og

            Sønderborg Pipes and Drums. Kl.14.00 startede cykelringridningen i galgerne i Børneland. 181 børn deltog i cykelringridning.
      •     Den lille Ringriderfrokost 2019. Børnenes Ringriderfrokost var igen i Børneland. For alle børn op til og med 14 år var inviteret til fest.
            Der uddeltes billetterne efter først til  mølle princippet fra onsdag den 3. juni klokken 10.00 hos Min Købmand, Grundtvigs Allé 95 eller
            Rønhaveslagteren, Hestehave 24, Sønderborg. Billet var nødvendig. Der vat gratis adgang. Søndag klokken 13.00-13.45.
 På festpladsen:
      •     Festpladsen med Tivoli åbnede Fredag kl. 12,30 – 03.00. Lørdag kl. 14.00 – 03.00. Søndag kl. 12.00 – 02.00. Mandag  kl. 16.00 – 02.00.
      •     Kræmmermarked på boldbaner ved Sønderborg Stadion. Fredag - Lørdag og Søndag kl. 12.00
      •     Street Food´s boder og barer. Fredag kl. 12.00 - Lørdag kl. 14.00 - Søndag kl. 12.00 - Mandag kl. 16.00.

     •     Rytterdysten stater i de 22 galger. Fredag og Søndag kl. 12.00.
      •     Street Food - Fredagsbar med Henning, Vinspecialisten. Fredag kl. 15.00.
      •     Ringridervinderne kåres fra musiktribunen. Fredag og søndag ca. kl. 18.15.
      •     Rytteroptoget startede fra Ringriderpladsen til Sønderborg Slot. Fredag og søndag ca. kl. 19.00.
      •     Street Food. Morgenmad til Herrefrokostdeltagerne. Mandag kl. 09.00.
      •     Street Food. Tøse-Taps, vin bobler og lækre drinks. Mandag kl. 15.00.
      •     Street Food. Kaffe & cognac samt Livemusik. Mandag kl. 17.00.
 Restaurationsteltene:
      •     Lansen. Ringriderfestens ældrearrangement i Lansen. Billet nødvendig, pris 40,00 kr. Der blev serveret kaffe og lagkage.
            Broager Brandværns Showband og Gran prix-sangerinden Kirsten Siggaard. Fredag kl. 13.00.
      •     Lansen. DJ MITU varmede op til kæmpe ungfest i samarbejde med Skala FM. Fredag kl. 20.00.
      •     Lansen. Tip-Top Partyband samt DJ MITU spillede nonstop. Lørdag kl. 21.00.

     •     Lansen. Herrefrokost. 1.956 frokostgæster. Mandag kl. 12.00.

      •     Hesteskoen. Wohlenbergs Ginbar. Fredag og Lørdag kl. 19.00. Søndag kl. 13.00.

      •     Hesteskoen. Duo Michael Vogensen & Morten Petersen spiller op til dans. Fredag kl. 20.00.
      •     Hesteskoen. Top Seven spiller nonstop Partymusik. Fredag kl. 22.00  og Lørdag kl. 21.00.
      •     Hesteskoen. Sønderborg Swingers - Jazzkoncert. Lørdag. kl. 13.00.
      •     Hesteskoen. Top Seven spiller. Søndag kl. 14.00 - 18.00.
      •     Hesteskoen. 80/90ér Fest. DJ én sørger for de største ørehænger fra 3 årtier Søndag kl. 18.00.
      •     Hesteskoen. Wohlenbergs Ginsmagning &Tapas - Kun for damer. Mandag kl. 15.30.
      •     Hesteskoen. Kaffe & cognac samt Livemusik. Mandag kl. 17.00.
      •     Hesteskoen. Top Seven spillede Non stop. Mandag kl. 18.00.
 Kro:

    •     Rytterkroen. Ølvogn, grill,  kage og kaffe. Fredag kl. 11.00. - Søndag kl. 11.00. - Mandag kl. 16.00.

     •     Rytterkroen. Sildebord med 3 slags, spis hvad du kan + 1 fadøl kr. 50,-. Underholdning med levende musik. Lørdag kl. 12.30.
 Tattoo 2019:
      •     Sønderborg International Tattoo Show ved slotspladsen, Sønderborg Slot. Pris fra 125.- kr. Lørdag kl. 21.30.
 Fyrværkeri:
      •     Musikalsk optakt til det store Musikalsk festfyrværkeri ved Sønderborg Garden. Mandag kl. 22.15.
      •     Musikalsk festfyrværkeri. Mandag kl. 23.00.

 Ringriderfestens lodseddel med skrabelod. Pris, 20,- kr.:

      •     1. Præmie. 1 Bil. Citroën C3. Værdi 130.490,- kr. nr. 8.661 – 1 Sony 55" 4K HDR Ultra HD Smart TV. POWER. værdi 7.000,- kr. 
            nr. 4.008 – 1. BOSCH Vaskemaskine. POWER. værdi 5.500,- kr. nr. 14.859  – 1 Gavekort. Sportmaster, Sønderborg. 1.000,- kr.

           nr. 12.147 –1 Gavekort. Sportmaster, Sønderborg. 1.000,- kr. nr. 6.537 – 1 Gavekort. 3 retters middag på Hotel Sønderborg Strand,
            værdi 590,- kr. nr. 4.391 – 1  Gavekort.3 retters middag på Hotel Sønderborg Strand, værdi 590,- kr. nr. 8.751 – 1. Gavekort.
            3 retters middag på Hotel Sønderborg Strand, værdi 590,- kr. nr. 5.206.
            40 Endetalsgevinster. En flaske Snaps, på følgende endetal: nr. 120 – 175 – 807
      •     1. Præmie. 1 Bil. Citroën C3, blev ikke indløst.  Bilen blev solgt. Nettoprovenuet blev på 80.000,- kr. blev doneret til fire foreninger.

            Formand Jes F. Andersen overrakte 20.000,- kr. til hver forening, ialt 80.000,- kr.:
            Hjerteforeningen – Scleroseforeningen – Diabetesforeningen – Dansk Gigthospital i Sønderborg.
            Skrabelod:
                 •     1. Gavekort, GISLEV REJSER, værdi 5.000,- kr. – 2. Fladskærms TV. á 2.500,- kr. – 1 Smartphone, 2.000,- kr. –
                        5 stk. gavekort  á kr. 500,- kr. til Fri BikeShop, Sønderborg – 50 flasker snaps og 50 flasker Sønderborg Vin.
                        Trøstepræmie på alle skrab.
 Tombola:
      •     Nittegevinst. Kage arrangement på Hotel Sønderborg Strand nr. 2.257

 Entrebilletter:
      •     Børn under 4 år. Gratis. – Børn fra 4 -13 år. 20,- kr. – Voksne. 40,- kr.

     •     Online senest 1. juli. 2019. Firedagskort til 80,- kr. og derved spare 80,- kr. i forhold til en normal billet.
            En familiebillet – to voksne og tre børn til og med 13 år – kan komme ind på Ringriderpladsen for 80,- kr. for en dagsbillet.
 Entréindtægterne blev i 2019 på 1.312.000,- kr. Det var 341.000,- kr. mere en i 2018.
 Fredag +11% besøgende flere end 2018. Lørdag og søndag samme niveau som i 2018. Mandag +70% besøgende flere end 2018.
 Samlet stigning for alle dage: Ca. +7% i forhold til 2018.
 Ringriderfeste i Sønderborg donerede 200.000,- kr. til lokale foreninger.
 Børneland overrakte 14.660,40 kr. til "En god jul for alle". Overskuddet fra årets lykkehjul.
 Overskud: Ringriderfestens lotteri + 255.936,00 kr. og tombola + 60.877,00 kr. I alt + 316.813,00 kr.
  

 

       

  
  Rytteroptog 2018 - Politi  Ældrearrangement - Fredag 80.000,- kr. doneres Børneland Lotteribil - Lodseddel  
       

  
 2019 Reveille.

Borgmester Erik Lauritzen 
Ringriderplads International Tattoo Show - Lørdag Fyrværkeri - Mandag Fyrværkeri - Mandag  
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259 Ringridninger og 39 kroer
 
   

 259 RINGRIDNINGER OG 39 KROER
Ringridninger på Als og Sundeved fra 1872 til 1892

 

   

 Ud over få jubilæumsskrifter fra vort lokale område, er det skriftligt svært at finde helt konkrete facts om tidligere tiders ringridning. Ved at gennemtrawle aviserne fra tiden 1872 til 1892 i Sønderborg Bibliotek, er det lykkedes fra annoncer og redaktionel omtale i datidens aviser, at finde frem
til, at der har været mindst 254 ringridninger på Als og Sundeved i de nævnte 20 år og med tallene fra de første 5 leveår fra 1888 af Sønderborg Amts Ringriderfest bliver det til 259. 

 

   

 

39 kroer har stået for Ringridningen
Ringridningerne blev afholdt på mange forskellige steder og pladser. Ikke færre end 39 kroer eller gæstgiverier har stået for arrangementet – og dermed serveringen. Set med vore dages øjne et overraskende stort antal kroer i sig selv, hvor mange af dem lever i dag ? Her kommer navnene:
Asserballeskov Kro – Hotel Baltic, Høruphav – Bertrams Gæstgiveri, Sattrup – Bromølle Kro – Dynneved Kro – Egen Mølle Kro – Elstrup Kro – Ertebjerg Kro – Frydendal Kro – Grønmark Kro – Gåsvig Kro – Hjortspring Kro – Holm Kro – Hørup Kro – Kathrinelund, Sønderborg – Kegnæs Kro
– Ketting Kro – Lysabild Kro – Maikroen – Miang Kro – Nybøl Kro – Nymølle Kro – Ormstoft Kro – Parkhotel, Augustenborg – Ragebøl Kro – Ravnsdam Kro – Sandbjergløkke Kro – Skovby Kro – Sommerlyst, Sønderborg – Sottrupskov Kro – Spang Kro – Stevning Kro – Svendstrup Kro –
Søby Kro – Sønderby Kro – Tandslet Kro – Vollerup Kro – Østerby Kro og Østerholm Kro.

 

   

  1872   Dybbøl-Posten.  

  

 Gråsten. 22. september. 1872.  
    Væddeløb. Heste og Velocipeder. Gråsten.     
          

  

 16. juni. 1872. 16. juni. 1872. 16. juni. 1872. 23. juni.1872. 7. juli. 1872. 14. juli.1872. 23. august. 1872. 8. september. 1872.  
          

    1882   Dybbøl-Posten.     

 

    

 

   29. maj.1882. 29. maj.1882. 11. juni. 1882. 9. juli. 1882.    
          

  

 9. juli. 1882. 9. juli. 1882. 19. juli.1882. 3. september. 1882. 10. september. 1882. 10. september. 1882. 17. september. 1882. 3. september. 1882.  
        Høstfest Høruphav  
          

    1892   Dybbøl-Posten.     

  

 15. maj. 1892. 6. juni. 1892. 6. juni. 1892. 6. juni.1892. 8. juni.1892. 8. juni. 1892. 19. juni. 1892. 21. juni. 1892.  
          

  

 26. og 28. juni. 1892. 28. juni.1892. 28. juni. 1892. 3. juli. 1892. 3. juli. 1892. 10. juli. 1892 10. juli. 1892. 10. juli. 1892.  
          

  

 10. juli. 1892. 10. juli. 1892 31. juli.1892. 11. september.1892. 16. oktober1892. 16. oktober. 1892. 14. august.1892. 2. september. 1892.  
       Ringridning på Bicykler Kolera  
          
          
          
   

 

Ringridning i skove og Skanse X – med forunderlige præmier og arrangementer
Ringridningen blev også gennemført andre steder: Ved Bondegårde, i skove og løkker, på Excerpladsen i Sønderborg, i Skanse X ved Dybbøl, som dengang var privat ejet og ved Nordborg Slot. Gevinsterne varierede. Det var: ”Uhre som Sølvcylinderuhre og Reperteruhre. Merskums
sølvbeslagne Piber, Penge-Gevinster og Valuta. Ridetøj Kanekjøretøj, og Velocipeder. Elegante Møbler”.
Konkurrencen om deltagerne til Ringridningerne har åbenbart været hård. Kroejere og arrangører annoncerer med så forskellige tilbud som: ” Concert og Dands, Ringridning for Ældre og Yngre. Ringridning for Ældre. Gratis Transport fra Dampskibet i Høruphav. Ballonopstigning. Bengalsk
belysning, Kulørte Lamper og Fyrværkeri. Ringridning med ”Kosak” Travvæddeløb. Ringridning for unge Landboere. Høstfest. Entrébal. Foredrag. Skyttelaug. Skiveskydning med salonbøsse”.

 

   

 

Hvad Ringriderfesterne var op imod af underholdning
Ringriderfesterne havde i sommerhalvåret meget forskelligt at konkurrere med. Aviserne fortæller om: ”Stort Væddeløb med heste og Velocipeder i Gråsten. Dyrskuer og Landbrugsudstillinger med Maskiner, Landbohusflid, Mark- og Havefrugter, Potteplanter og Blomster i Nordborg, Gråsten
og Sønderborg. Kapsejladser i Sønderborg, Gråsten og ved Sottrupskov. Kaproning, Høruphav. Stor Koncert ved Kurhus-hotellet, Graasten, her foregik også i Ringridning på Bicykle. Sommer – Tivoli – Fest i Stadt Hamburg (Nu Jensens Bøfhus) med teater indendørs, Musik og
Underholdning udendørs. Kurhushotellet, Sønderborg: Stor Ungarsk – National – Koncert, her blev der i maj 1887 annonceret Aabningshøjtidelighed med Souper, Taffelmusik og Bal for 3 Mark.

Per Christensen. April. 2013.

 

   

 

Prøveridt:  19.07.1885. Købmand Jens Nissen,
Sønderborg fik flest ringe.
Festridt:   21.07.1885.
Konge blev Forpagter Jacobsen, Kajnæsgaard.
Festen fandt sted ved Kurhuset.

 

  Ringrider-Corps 1880
på den gamle Eksercerplads.

Ringrigning i 1882 
på Ladegårdens mark.

Sønderborg Ringriderklub. Rådhustorvet. 21.07.1885.  

   
   

 

56
Sample output to  

http://www.ringridermuseet.dk/images/1872.09.03.Graasten.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1872.06.11.Hjortspring.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1872.06.11.Dynneved.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1872.06.10.Petersen.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1872.06.19.Spang.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1872.07.05.Horuphav.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1872.07.08.Vollerup.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1872.08.20.Skovby.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1872.09.03.Lysabild.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1882.05.24.Nymolle.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1882.05.23.Svenstrup.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1882.06.06.Egenmolle.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1882.07.04.Asserballe.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1882.07.06.Vollerup.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1882.07.06.Soby.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1882.07.20.Sonderborg.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1882.08.26.Maikro.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1882.09.04.Nymolle.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1882.09.06.Skovby.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1882.09.06.Dynneved.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1882.08.25.Willesen.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.05.12.Osterholm.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.05.30.Svenstrup.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.06.01.Nymolle.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.06.15.Froslev.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.06.14.Ballum.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.06.13.Brons.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.06.15.Viby.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.06.23.Skast.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.04.27.Asserballe.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.06.29.Tonder.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.06.30.Tonder.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.06.16.Nordborg.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.06.29.Skovby.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.07.05.Ormstoft.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.07.05.Stevning.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.07.05.Gronmark.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.07.06.Soby.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.07.06.Ertebjerg.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.07.28.Ragebol.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.09.01.Skovby.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.10.12.Vollerup.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.10.13.Sonderby.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.08.17.Graasten.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1892.09.02.Kolera.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1880-Plads-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/Postkort-1882.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1885-Rytteroptog-1.gif


Afregningsfest
 
   

 Afregningsfestens historie.  

   

 

Arbejdet med at skabe Ringriderfesten til den sportslige, folkelige og kulturelle  begivenhed i Sønderborg, som den er blevet til, har siden 1888 været udført af borgere i byen sammen med ryttere fra oplandet. Kendetegnene for arbejdet har det fra starten været, at det var
lysten og ikke pengene der drev arbejdet. Ingen har fået nogen form for kontantbelønning herfor helt fra 1888. Takken har været forplejning under komitémøderne. Da festen i 1929 havde givet overskud, indbød Hovedkomitéen komitémedlemmer og forridere til den
såkaldte Afregningsfest, hvor de fremmødte fik en orientering om regnskabet. Hvilket derpå blev en tradition efter gode år. I 1951 blev det indført, at medlemmernes damer måtte deltage - forsøgsvis hvert andet år, men det blev hurtigt ændret til hvert år. Til gengæld er
orientering om regnskabet blevet flyttet til det såkaldte ”Store møde” for samtlige forridere og komitemedlemmer i vanligvis juni måned, hvor der også gives en orientering om komitéernes programmer for årets kommende Ringriderfest. Ud over at der serveres en god
middag ved Afregningsfesterne, som har været afholdt mange forskellige spændende steder,  har der også været budt på forskellig underholdning, som har rakt fra sækkepiber til revykunstnere. I 1966 (?) blev ”Sønderborghus” store sal omdannet til en mini  Ringriderplads
med velkomst  ved en lirekassemand på trappen til 1.sal, hvor festen afvikledes som en Ringriderfrokost , med  en bordformand ved hvert bord og hesteskobordkort – et  granomkranset ”herretoilet”  fungerede som en bar !.

Per Christensen. 2011.

 

   
   
 1929  Afregningsfest mandag den 30. September, på Hotel Alsund.  
 1939  Afregningsfest tirsdag   den 10. Oktober, på Hotel Hildebrandt.  
 1942  Afregningsfest onsdag  den   2. December, ?  
 1946  Afregningsfest torsdag  den   7. November, ?  
 1948  Afregningsfest tirsdag   den   9. November, på Hotel Hildebrandt.  
 1949  Afregningsfest på Hotel Strand.  
 1951  Komiteen vedtog: Damerne skulle med hver anden gang til afregningsfesten.  
 1956  Afregningsfest mandag den   5. November, på Sønderborg hus.  
 1958  Afregningsfest torsdag  den 13. November,       på Hotel Strand.  
 1960  Afregningsfest torsdag  den 24. November,  på Sønderborg hus.  
 1962  Afregningsfest tirsdag   den 13. November, ?  
 1963  Afregningsfest torsdag  den 14. November, ?  
 1964  Afregningsfest ?  
 1965  Afregningsfest tirsdag   den   9. November, ?  
 1966  Afregningsfest onsdag  den   9. November, på Sønderborg hus.  
 1967  Afregningsfest onsdag  den 15. November, på Sønderborg hus.  
 1973  Afregningsfest onsdag  den 21. November,       på Asserballe Kro.  
 1976  Afregningsfest fredag    den   5. Marts, på Colosseum. Karnevalls- bravaller- slag.  
 1978  Afregningsfest fredag    den 24. Februar, på Gåsvig Kro, Kegnæs.  
 1982  Afregningsfest fredag    den 29. Januar, på Vollerup Kro.  
 1996  Afregningsfest fredag    den 23. Februar, på Scandic Hotel.  
 1999  Afregningsfest fredag    den 26. Februar, på Sønderborg Gymnasium.  
 2003  Afregningsfest fredag    den   7. Marts, på Idrætshøjskolen.  
 2007  Afregningsfest lørdag    den 17. Marts, på Alsion.  
 2009  Afregningsfest lørdag    den 28. Februar, i Farverihallen, EUC Syd.  
 2011  Afregningsfest lørdag    den 25. Februar, i Farverihallen, EUC Syd.  
 2016  Afregningsfest lørdag    den 19. Marts, på Comwell Hotel.  
 2020  Afregningsfest lørdag    den   7. Marts, i tidl. Beka Auto, Ellegårdsvej.  
    

  

 
1929 2009 2016 2016

6feet og
Lune Carlsen

 

   
   

 

Sample output to  
57

http://www.ringridermuseet.dk/images/1929-Afregningsfest.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2009-Afregningsfest.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2016-Afregningsf-A.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2016-Afregningsf-B.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2016-Afregningsf-F.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2016-Afregningsf-J.gif


Børneforlystelser
 
   

 Børneforlystelser ved Ringriderfesten i dag og for 125 år siden  

   

 

Ringriderfesten i Sønderborg har siden starten i 1888 sat underholdningen af børnene højt.
Allerede fra starten skulle børnene fornøjes og dermed ringridermindes til at blive kommende tiders gæster på Ringriderpladsen.
Der er utallige aktiviteter, som alle er gratis. Adskillige er skabt ud fra vor tidsalders muligheder: Skaterskole, børnejeopardy, klatrevæg, hoppeborge, fjernstyrede biler, skaterbiograf og videospil på storskærm og ikke mindst et Lego-område. Specialarrangementer som en børnestjerne-sangkonkurrence, cykelringridning og en Børne-ringriderfrokost, næsten lige som de voksnes, så børnene får en fornemmelse af herrefrokosten – også de traditionelle taler og ”snapse”. Børnelandets absolut største arrangement blev et vellykket forsøg i 2006 på at bygge verdens højeste tårn udelukkende af Legoklodser.
Tårnet, der blev godt 30 m højt, havde også det positive formål, at salget af enkelt Legoklodser og sponsorbidrag gik ubeskåret til velgørende formål.

Tiden for de godt 100 år siden var en helt anden, og børneforlystelserne på Ringriderpladsen lige så, og hvad forlystede børnene dengang sig med ? Tidens aviser fra de tidligste år af Ringrider- festens levetid fortæller, at et stort clou var æselvæddeløb med 6 æsler, kapløb med trillebøre var også et tilbud, begge formentlig med mest appel til drengene, hvor pigerne gik ind for æggeløb og støvleforvirring, særligt tilbud til piger var også stylteløb. Kringlebidning kunne vel appellere til såvel piger som drenge, hvorimod grisefangning, nok havde størst tiltrækning for drengene, hvilket også gjaldt væddeløb med
gedespand eller kapløb i søstøvler. Stangklatring var nok for dem med lange bukser på hvor alle deltog i sækkevæddeløb lige som konkurrencen i pølsespisning. Efter strabadserne kunne børnene slappe af ved at se et Mester Jakel Teater, overvære en ballon-opstigning, når vejret var gunstigt eller køre i karrusel. Spændende var det også for børn inden jernbanen fra Sønderjylland kom til og Banegården i 1901 blev bygget, at der et år blev lagt skinner på det, der i dag er Helgolandsgade. Fra toppen, hvor Ringriderpladsen lå, kunne man prøvekøre en af de kommende jernbanevogne som ved egen drift kørte
på skinner ned ad gaden til havnen, hvorefter en hest trak jernbanevognen op til startstedet igen.

Børneforlystelserne dengang var primitive, men som i dag, i elektronikkens tidsalder, morer børnene sig, og det er det drejer sig om for Ringriderfesten.

Per Christensen. April. 2013.

 

   
   

  

 1921 1921 1921 1921 1921  
   
   

 

1921Børneforlystelser: Cykle- Ringridning – Stort æsel væddeløb – Ponny væddeløb – Guldregn – Opstigning af luftballoner. Søndag eftermiddag.
 Børneforlystelser: Guldregn: Nyslåede én- og to ører regnede ned over børnene. De mest ivrige tjente sig til adskillige is.
1922Børneforlystelser: Søndag eftermiddag.
1923Børneforlystelser: Søndag eftermiddag.
1924Børneforlystelser: Søndag eftermiddag.
1925Børneforlystelser: Cykle- Ringridning – Æselvæddeløb (5 æsler) – Opstigning af luftballoner – Guldregn m. m.. Søndag eftermiddag.
1926Børneforlystelser: Cykle- Ringridning – Æggevæddeløb – Guldregn – Kringlebidning – Væddeløb om store gevinster – Opstigning af  luftballoner m.m.. Søndag eftermiddag.
1927Børneforlystelser: Cykle- Ringridning – Stort Æsel Væddeløb – Ponny Væddeløb – Guldregn – Opstigning af luftballoner. Søndag eftermiddag.
1928Børneforlystelser: Cykelridning – Æselvæddeløb – Ponnyvæddeløb – Stangklatring – Potteslåning – Pengeregn – Kringlebidning – Sækkeløb. Blev ledet af købmand Fr. Tinglef, Sønderborg. Søndag eftermiddag.
1929Børneforlystelser: Cykelridning – Æselvæddeløb – Ponnyvæddeløb – Stangklatring – Potteslåning – Pengeregn – Kringlebidning – Sækkeløb. Søndag eftermiddag.
1930Børneforlystelser: Cykleringridning – Æselridning, 2 æsler – Ponyridning – Spring med kængurustylter – Guldregn, o.m.m.. Snedkermester Kruse – Bogholder Busk – Snedkermester Chr. Wolff – Glarmester Kjølseth, der havde kommandoen.
1931Børneforlystelser: Cykleringridning – Æsel- og Ponny væddeløb – Stangklatring – Potteslåning – Guldregn – Kringlebidning – sækkevædeløb. Der uddeltes mange præmier. Søndag eftermiddag.
1932Børneforlystelser: Cykleringridning – Æselvæddeløb – Ponnyvæddeløb – Sækkeløb – Kringlebidning – Guldregnen – Pigerne viste deres færdigheder ved Æggevæddeløb. Søndag eftermiddag.
1933Børneforlystelser: Cykleringridning – Æselvæddeløb – Ponnyvæddeløb – Kringlebidning – Pengeregn – Potteslaning – Sækkevæddeløb m.m.. Der blev uddelt mange præmier. Søndag eftermiddag.
1934Børneforlystelser: Cykling og løb m. m.. Søndag eftermiddag.
1935Børneforlystelser: Cykleringridning – Æselvæddeløb – Ponnyvæddeløb – Kringlebidning – Stangklatring –  Sækkevæddeløb – Æggevæddeløb – Stylevæddeløb – Pengeregn – Potteslaning. m. m.. Mange præmier.  Søndag eftermiddag.
1936Børneforlystelser: Cykleringridning – Æselvæddeløb – Ponnyvæddeløb – Kringlebidning – Stangklatring –  Sækkevæddeløb – Pengeregn – Potteslaning m. m.. Søndag eftermiddag. Børnene gik om eftermiddagen i stort festligt optog pladsen rundt med "Legeonkelen", snedkermester V. Kruse i spidsen. Tirsdag eftermiddag.
1937Børneforlystelser: Cykleringridning – Æsel-Væddeløb – Ponny-Væddeløb – Kringlebidning – Stangklatring – Pengeregn – Potteslaning – Sækkeløb m. m.. Der blev uddelt mange præmier. Søndag eftermiddag.
1938 Ingen fest på grund af mund- og klovsyge.
1939Børneforlystelser. Cykleringridning – Æsel- og Ponny- væddeløb – Kringlebidning – Stangklatring – Pengeregn – Sækkeløb – Potteslaning m. m.. Der blev uddelt mange præmier. Søndag eftermiddag.
1940De sørgelige begivenheder i 1940 fik Ringriderkomiteen til at aflyse årets ringriderfest.
1941Børneforlystelser blev udvidet betydeligt: Cykleringridning – Æsel- og Ponny- væddeløb – Kringlebidning – Stangklatring – Pengeregn – Sækkeløb – Potteslaning m. m.. Der blev uddelt mange præmier. Søndag eftermiddag.
1942Børneforlystelser. Cykleringridning – Æsel- og Ponny- væddeløb – Stangklatring – Sækkeløb o.s.v.. Søndag eftermiddag.
1943 -1945    Der var ingen fest i 1943, 1944 og 1945.
1946Børneforlystelser. På den gamle fodboldbane: Søndag kl. 16.00.
1947Børneforlystelser. På den gamle fodboldbane: Søndag kl. 16.00.
1948Børneforlystelser. På den gamle fodboldbane: Søndag og Tirsdag kl. 16.00.
1949Børneforlystelser. På den gamle fodboldbane: Søndag og Tirsdag kl. 16.00.
1950Børneforlystelser. Søndag og Tirsdag kl. 16.00.
1951Børneforlystelser. Der var arrangeret specielle underholdning, ledet af glarmester Kjølseth, "Onkel Kjølseth". Søndag og Tirsdag kl. 16.00.
1952Børneforlystelser i Arene. Søndag og Tirsdag kl. 16.00.
1953Børneforlystelser i Arene. Søndag og Tirsdag kl. 15.00.
1954Børneforlystelser i Arene med bl.a. marionet-teater. Søndag og Tirsdag kl. 14.00.
1955Børneforlystelser i Arene. Børnene morede sig med ”Onkel Arne”. Nogle meldte sig frivilligt og underholdt deres kammerater. Pludselig regnede det med flødekarameller i kilovis og yderligere en is og et stykke chokolade. Søndag og Tirsdag  kl. 14.00.
1956Børneforlystelser i Arene. Søndag og Tirsdag  kl. 14.30.
1957Børneforlystelser i Arene. Søndag kl. 14.00 og Tirsdag  kl. 15.00.
1958Børneforlystelser i Arene. Søndag og Tirsdag  kl. 14.00.
1959Børneforlystelser i Arene. Søndag og Tirsdag  kl. 14.00.
1960Børneforlystelser i Arene. Søndag og Tirsdag  kl. 14.00.
1961Børneforlystelser i Arene. Søndag og Tirsdag  kl. 14.00.
1962Børneforlystelser i Arene. Søndag og Tirsdag  kl. 14.00.
1963Børneforlystelser på den gamle fodboldbane. Søndag og Tirsdag kl. 14.00.
1964Børneforlystelser på den gamle fodboldbane. Søndag og Tirsdag kl. 14.00.
1965Børneforlystelser på den gamle fodboldbane, æggeløb, sækkeløb, tovtrækning og meget mere. Søndag kl. 15.00 og Tirsdag kl. 14.00.
1966Børneforlystelser på den gamle fodboldbane. Søndag kl. 15.30 og Tirsdag kl. 15.00.
1967Børneforlystelser på den gamle fodboldbane. Klatrestang – Fiskedam – Ringspil – Kængurustylter – Sømbuk – Æggeløb – Sækkeløb. Søndag kl. 15.30 og Tirsdag kl. 15.00.

Plakatkonkurrence: Eneste krav var at der på plakaten skulle stå: ”Ringriderfesten i Sønderborg 1967”. 100 børnene fik en ringriderkasket og med deres plakater marcherer de med Sønderborg frivillige Brandværns orkester gennem byen fra slotspladsen til Ringriderpladsen. Lørdag kl. 16.00.
I ridehuset blev plakaterne udstillet. Publikum fik en stemmeseddel og skulle afgøre hvile plakat der skulle have førstepræmien. Publikumsvinderen blev Bjarne Iversen, Ringgade. Fik førstepræmien på 100,- kr.

1968Børneforlystelser på den gamle fodboldbane. Søndag og Tirsdag kl. 15.00.
Børneteater: No Ba Ta Ke Ni, på den gamle fodboldbane. Søndag kl. 16.00 - 17.00 og Mandag kl. 16.00 - 17.00 og Tirsdag kl. 16.00 - 17.00.

1969Børneforlystelser på den gamle fodboldbane. Konkurrencer: æggevæddeløb, styltevæddeløb, ringspil og meget andet. Søndag og Tirsdag kl. 15.00.
1970Der kom et tivoli-futtog med plads til 25 børn. Et lokomotiv med klokkerigning osv. tøffede børnene rundt på pladsen.

Børneoptog – Ahlmannskolen – Rådhustorvet – Wild West-by. Der blev udelt gratis cowboyhatte til alle. Lørdag kl. 16.30.
Landsdelens flotteste cowboy/-girl kåres og fik en minicykel som præmie. Lørdag kl. 17.45.
Wild West-by for børn, alle fire dage. 
Børneforlystelser og beat-bal på den gamle fodboldbane. Søndag kl. 15.00.
Børneforlystelser Springbanen. Tirsdag kl. 15.00.

1971 ”Sebbe Als” lægger til lystbådehavnen. Lørdag 14.15. Børneoptog starter – Festpladsen. Lørdag 14.30.
Børnekomitéen byder på et komplet vikingeprogram med ankomst af Vikingeskib ved havnen, optog med vikinger og børn til Ringriderpladsen, hvor der afholdes vikingelege.
Børneforlystelser på Springbanen. Søndag. kl. 15.00.
Børneforlystelser Springbanen. Tirsdag kl. 15.00.

1972Den gamle fodboldbane. Diplomer for BP manøvre- og cyklistprøve. Præmier til lørdagens cykelringridere. Pyntede cykler med i Rytteroptoget, fik også præmier. Søndag 13.45.
Børneforlystelser på den gamle fodboldbane. Pølser, sodavand, snobrød, ristede pølser, samt alle mulige konkurrencer. Søndag 14.30.

1973Børneforlystelser på den gamle fodboldbane. Der var masser af ”halløj”, gratis sodavand, pølser og slik. Søndag kl. 15.30 og Tirsdag kl. 14.45.
1974Den gamle træningsbane: Stort børneprogram og optakt til Kondiløbet. Søndag kl. 14.30.

Den gamle træningsbane: Kondiløb for ungdommen. 232 deltog i løbet. Søndag kl. 14.45.
Børnenes lille Ringriderfrokost indledes. "Mini Ringriderfrokost”. Tveit Unions Musikkorps underholdt. 232 børn deltog. Søndag kl. 15.15.
Den gamle træningsbane: Stort børneprogram. Pøler, is, og sodavand til alle børn og masser af skæg underholdning. Tirsdag kl. 15.00.
Martine i White Horse. Børnematiné med 600 børn. Tirsdag kl. 16.00.

1975Lansen. Familiematiné: Søvang-piger – Bugtaler Fred Ronall – Sanger Poul Henning – Musik ved trioen Venus – Konferencier K. B. Laursen. Søndag kl. 14.00. Vært Ege Munk, Bjerggården.
Martine i White Horse. Den lille ringriderfrokost. Rocket underholdt. Søndag kl. 14.30.
Den gamle fodboldbane: Børneoptoget gik pladsen rundt anført af Tveit Unions Musikkorps, Kristiansand til Ridehuset - Børnematiné. kl. 14.45.
Martine i White Horse. Børnematiné. Fanfarenkorps der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Grossen Linde underholdt. Tirsdag kl. 15.00.

1976Den gamle fodboldbane: Børneoptoget gik pladsen rundt anført af Tveit Unions Musikkorps, Kristiansand til Lansen - Børnefrokost. Søndag kl. 14.15.
Lansen. "Lær det fra starten". Den lille ringriderfrokost. Stahere Boys´, Nairobi, Kenya og bugtaler Frede Rico underholdt. Søndag kl. 14.30.
Den gamle fodboldbane: Børneoptoget gik pladsen rundt anført af Tveit Unions Musikkorps, Kristiansand til Ridehuset - Børnematiné. kl. 14.45.
Ridehuset: Børnematiné. Der blev vist film og set opvisning af "Hesten".  Tirsdag kl. 15.00.

1977Den gamle fodboldbane: Børneoptoget gik pladsen rundt til Lansen - Børnefrokost. Søndag kl. 14.15.
Lansen. "Lær det fra starten". Ringrider-mini-frokost. Der kom 540 børn. Søndag kl. 14.30.
Den gamle fodboldbane: Børneforlystelser. Børneoptoget med musik gik rundt på pladsen. Der blev bagt snobrød. Tirsdag kl. 14.30.

1978Plakatkonkurrence: Alle børn op til 14 år deltog i en plakatkonkurrence på Kirketorvet. Lørdag kl. 13,30.
Lansen. "Lær det fra starten". Miniringriderfrokost for børn. Søndag kl. 14.30. Komiteen havde regnet med omkring 400 børn. Der kom næsten 1.200. børn. Komiteen beklagede, da der ikke var pølser og sodavand til alle.
Den gamle fodboldbane: Børneforlystelser. Der blev bl.a. bagt snobrød. 240 børn deltog. Tirsdag kl. 14.15.

1979Den gamle fodboldbane: Varde Garden gik i spidsen for Børneoptoget, gik pladsen rundt til Lansen - Børnefrokost. Søndag kl. 14.15.
Lansen. "Lær det fra starten". Miniringriderfrokost for børn. Søndag kl. 14.30.
Den gamle fodboldbane: Børneoptoget, gik pladsen rundt. Tirsdag kl. 14.15.
Den gamle fodboldbane. Børneforlystelser. Der blev bl.a. bagt snobrød. I år skulle der ikke hentes adgangskort forud. Tirsdag kl. 14.30.

1980Lansen. "Lær det fra starten". Miniringriderfrokost for børn. Alle børn under 14 år. var inviteret til fest. Der kom ca. 1.000 børn. Søndag kl. 14.15.
Den gamle fodboldbane: Børnekonkurrencer. Børnene skulle prøve at bage verdens største snobrød. Fem meter var nok, men det blev til VM-rekord på 6,27 meter og det kunne spises. Tirsdag kl. 13.45.
Sønderborg Rideklubs stalde: Orienterede berider Bent Schultz om Hesten. Derefter blev bålet tændt til "Verdens største Snobrød". Tirsdag kl. 13,45.

1981Den gamle fodboldbane: Børneoptoget gik til Lansen - Børnefrokost. Søndag kl. 14.15.
Lansen. Miniringriderfrokost for børn. "Lær det fra Starten". Alle børn under 14 år. var inviteret til fest. Første gang at forældre ikke havde adgang til teltet.. Søndag kl. 14.30.
Stadion. Alle børn var samlet på stadion til årets mest spændende og sjoveste oplevelser. Årets nyhed var: Spil uden Grænser. Tirsdag kl. 14.00.

1982Lansen. Miniringriderfrokost for børn. "Lær det fra Starten". Alle børn under 14 år. var inviteret til fest. Randi og Sunbeams underholdt. Søndag kl. 13.30. Der blev serveret 900 sodavand.
1983Børnenes egen markedsplads. Der var lavet kæmpe loppemarked. Lørdag kl. 15.15 - 17.30.

Børnenes egen dyrskue. Børn havde kæledyr med som de viste frem. Der var mange flotte præmier til både den største, mindste, flotteste, grimmeste, tykkeste og tyndeste kæledyr. Lørdag kl. 15.15.
5 præmier blandt 29 udstiller: 1. Heidi Eis, ged "Louise". 2. Jesper Jørgensen, sort kanin. 3. Mette Jørgensen, æslet "Jacku". 4. Chris Boesen, hunden "Ponko". 5. Ronnie Søby, hamster "Miki".
Lansen. Den lille Ringriderfrokost. Miniringriderfrokost for børn. "Lær det fra Starten".  Alle børn var inviteret til fest. Søndag kl. 15.00.

1984Lansen. Den lille Ringriderfrokost. Miniringriderfrokost for børn. "Lær det fra Starten". Alle børn under 14 år, var inviteret til fest. Søndag kl. 14.00.
1985Træningsbanen. Børneoptog til børnefrokost i Lansen. Søndag kl. 14.45.

Lansen. Den lille Ringriderfrokost. Miniringriderfrokost for børn. "Lær det fra Starten". Alle børn under 14 år, var inviteret til fest. Godt 400 børn deltog. Søndag kl. 15.00 - 15.30.
På træningsbanen. Alle børn under 14 år, var inviteret til fest. Godt 400 børn deltog. Tirsdag kl. 15.00 - 17.00.

1986Lansen. Miniringriderfrokost for børn. "Lær det fra Starten". Alle børn under 14 år, var inviteret til fest. 500 børn festede. Der var Western-hamburgers og sodavand til alle. Ringkøbing Gardens showband underholdt. Søndag kl. 15.00 – 15.30.
På træningsbanen. Hyggelig børnetræf. Alle børn er velkommen. Det store Lucky Luke Træf. Børnenes eget krammarked. Der kunne rides på æsel, bage snobrød. Tirsdag kl. 15.00 – 17.00.
Halv pris i radiobiler, karruseller, eller hvad der findes af kørende forretninger på Ringriderpladsen, tirsdag eftermiddag kl. 14.00 – 17.00.

1987Stort Børnematiné i Lanse:. Alle børn under 14 år, var inviteret til fest. Lises Country Show underholdt. Godt 600 børn deltog. Søndag kl. 15.00 – 15.45.
På træningsbanen: Familiehyggeeftermiddag for børn og forældre i indianernes tegn. Tirsdag kl. 15.00 – 17.00.

1988Børnene samledes ved Georg Hansensvej til Kæpheste optog og ringridning kl. 9.45. Der var gratis kæphest og ringriderhue til de første 500 børn. Sønderborg Garden førte kæphesteoptoget an.
Ruten: Georg Hansensvej / Perlegade / St. Rådhusgade / Brogade / Slotsgade. Der blev gjort holdt undervejs og der "Rides" til rings, med overraskelser til deltagerne. Start lørdag kl. 10.15.
Alle børn var inviteret til gratis ringriderfrokost i picknic-stil. Black Cow, Big Band underholdt. Søndag kl. 15.00.
Familietræf for børn og forældre med konkurrencer og underholdning ved Gråsten Garden samt Gardehusarregiments Hesteeskorte. Tirsdag kl. 15.00.
Mandag fra kl. 14.00 - 18.00 var der væsentlig rabat på forlystelserne og slikboderne. Ringriderfesten havde nedsat sin voksenpris med 5,- kr. til ringriderpladsen.

1989Børnene samledes på træningsbanen og med Varde Garden marcherede børnene festpladsen rundt. Søndag kl. 14.00.
Alle børn var inviteret til gratis Børnematiné. Underholdning: Pigeshow-gruppen "Frueflæsk" og "Kim & Co" med bl.a. Kim Larsen parodier. Søndag kl. 14.30.
Familietræf for børn og voksne. Kunne muntre sig med snobrødsbagning , forskellige legeaktiviteter og underholdning. Tirsdag kl. 15.00.

1990Børn havde gratis adgang til festpladsen, lørdag til kl. 18.00. Hel eftermiddag var karruseller, radiobiler og hvad der ellers kører til halv pris.
Børneoptog: Børnene mødtes på Rådhustorvet og pyntede cyklerne. Lørdag Kl. 12.00.
Sønderborg Garden gik i spidsen for børneoptoget med deres pyntede cykler til festpladsen. På stadion fik til de seks ejerne af de flottest pyntede cykler, hver en cykelhjelm i præmie. Lørdag kl. 14.00.
Børnene samledes på træningsbanen og med Gråsten Garden marcherede børnene festpladsen rundt til Lansen. Gratis underholdning ved Cirkus Alfredo – is og sodavand. Søndag kl. 14.30.
Familietræf for børn og voksne på træningsbanen. Kunne muntre sig med snobrødsbagning , forskellige legeaktiviteter og underholdning. Tirsdag kl. 15.00.

1991Cirkusteltet. Cirkus 3, kendt fra TV. Klovnetrioen Binalto, Charlie og Alfredo underholdt børnene.  Adgangskort 5,- kr. var nødvendig. Lørdag kl. 14.30 og  kl. 16.00.
Børnene samledes ved Lansen og med Den Sønderjyske Garde marcherede børnene festpladsen rundt. Søndag kl. 14.15.
Gratis underholdning med tryllekunster og bugtaler Preben Palsgaard underholdt, samt overraskelser til alle børn.

1992Lansen. Trolderik, kendt fra TV, underholdt børn. Gratis adgang. Lørdag kl. 16.00.
Børnene samledes ved Træningsbanen og med to norske musikkorps, Nittedal & Hakadal Janitsjar – Tveit Union Musikkorps marcherede med børnene festpladsen rundt, frem til Lansen, hvor Cirkus 2, kendt fra TV, underholdt børnene. Søndag kl. 14.15.

1993Lansen. Trolderik, kendt fra TV, underholdt børnene. Gratis adgang. Lørdag kl. 16.00.
1994Lansen. Fante & Gøje. 2 talende kæmpedyr der henrykkede de mindste festdeltager. Gratis adgang. Lørdag kl. 16.00.

Lansen. Benny Schumann. Enmandscirkus leverede en morsom og overraskende forestilling. Gratis adgang. Søndag kl. 14.30.
1995Lansen. General Dryptud og Kamelen Johanna underholdt børnene. Gratis adgang. Søndag kl. 14.15.

Lansen. Familiematine. "Vindstyrke 11" underholdt både børn og voksne Søndag kl. 16.00 til 18.00.
1996Lansen. Povl Kjøller kendt fra TV underholdt børnene. Fredag kl. 15.00.

Lansen. Cirkus Mascot underholdt børnene. Søndag kl. 14.00.
1997Lansen. Cirkus Panik underholdt børnene. Fredag kl. 15.00.

Lansen. Cirkus Regnbuen underholdt børnene. Søndag kl. 14.00.
1998Christian d. II. Bananerne underholdt børnene. Lørdag kl. 13.30.

Lansen. Familiematine. "Vindstyrke 11" underholdt både børn og voksne Søndag kl. 16.00 til 18.00.
1999Christian d. II. Postmand Per og hans kat Emil underkoldt. Der blev uddelt gratis karameller og sodavand. Fredag kl. 14.00.

Foran Lansen. Kloven Johnny underholdt.  Søndag kl. 14.30.
Lansen. Cowboy-bamsen inviterede alle børn til fødselsdagsfest med musikalsk underholdning. Søndag kl. 15.00 - 16.00.

2000Ringriderscenen. Børneshow med Hugo og aben Jean-Paul. Fredag kl. 14.00 – Aqua-musik. En åben playback konkurrence. Fredag kl. 16.30 aflyst. I stedet kom et piratshow med Palle Pirats femmands orkester – Bubber-show, kendt fra TV. Fredag kl. 17.30.
Ringriderscenen. Trylleshow. Star Magic. Lørdag kl. 16.00 – CO-CO. Børn og unges favoritorkester. Lørdag kl. 17.45.
Ringriderscenen. Pjerrot fra Bakken underholdt. Søndag kl. 14.00 – Charlie & Binalto fra Cirkus 3. Klovnerier. Søndag kl. 15.30 – Orkestret Muddi og Salamidrengene trykke den af. Søndag kl. 17.30.
Krammarked. Alle børn der havde noget at sælge fik deres egen bod på Krammarkedet. Børnene deltog i en konkurrence, om den flotteste bod, den mest fantasifulde bod og den sjoveste påklædning / udklædning præmieres. Søndag kl. 13.00.

2001Christian d. II. Klovnene Charlie og Binatto fra Cirkus 3 underholdt børnene. Fredag kl. 13.30.
Blokvogn. Palle Piratshow underholdt børnene. Søndag kl. 14.30.

2002Hesteskoen. Rasmus Klump underholdt børnene. Fredag kl. 13.30.
Børneunderholdning. ACTION 2002: Masser af gratis børneaktiviteter. Lørdag kl. 15.30.
Hesteskoen. Regina underholdt børnene. Søndag kl. 13.30.

2003Lansen. Rasmus Klump underholdt børnene. Fredag kl. 14.00.
Børneunderholdning. ACTION 2003: Masser af gratis børneaktiviteter. Lørdag kl. 14.30.
Hesteskoen. Lågen i borgen, kendt fra TV, underholdt børnene. Søndag kl. 13.30.
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2004Nyskabelse. Børneland:
 Børneland. 3.000 kvadratmeter er afsat udelukkende til børnefamilier og alle aktiviteter var gratis alle fire dage, 6.000 børn var på besøg. Børneland fik deres eget program.

Ringriderkomiteen havde investeret ca. 200.000,- kr. Børneland er ved indgangen fra Kongevej.
Børneland er ved indgangen fra Kongevej. Børneland havde åben: Fredag kl. 12.30 – 19.00. Lørdag kl. 15.00 – 19.00.og søndag  kl. 12.30 – 19.00. Mandag kl. 16.00  – 19.00.
Børnene kunne grave efter "Guldmønter". Børneland havde sin egen møntenhed. Guldmønterne var en del af legen, årets tema var, Wild West.
Guldmønter. Danfoss Plast sponserede guldmønterne.
Børneland er aktiviteterne alle dage gratis. Guldgravning – Skattejagt – Lego legeområde – Fjernstyrede racerbiler – Playstation 2 på storskærm – Ponyridning – Scating – Tegne-/malerværksted – Labyrint – Café.
Action 2004: Klatrevæg – Forhindringsbane – Hoppeborge – Chokoladeværksted.
Fredag var der sangkonkurrence for børn. Børnestjerne 2004 blev: 
    •     Sara Hansen, Sønderborg.
Lørdag kl. 16.00. Dukketeater Fyrtårnet. Kl. 17.30. Dukketeater Svinedrengen.
Søndag fra kl. 13.30 – 14.30. Ringriderfrokost i teltet i Børneland for 600 børn – musik, mad, is med rigtig ringriderstemning. Tryllekunstner Frank Fumlefod optrådte.
Mandag kl. 16.30. Familien Thomsen, kendt fra TV reklamer, var på besøg 
Børneland uden alkohol.
Nyskabelse:
10-turskort til pladsens forlystelser, pris 150,- kr.

2005Børneland er ved indgangen fra Kongevej. Børneland havde åben: Fredag kl. 12.30 – 19.00. Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og søndag  kl. 12.30 – 19.00. Mandag kl. 16.00  – 19.00.
Børneland udvider til 3.500 kvadratmeter og nye aktiviteter er komme til:
    •     Forhindringsbane ved Hærens Sergentskole – KFUM spejderne – Det muntre køkken – Smedie – Flødebollemaskinen.
Sirius besøgte Børneland. Sirius er Kreditbankens maskot. Fredag kl. 13.00 og kl. 16.00. Lørdag kl. 17.00. Søndag kl. 17.00. Mandag kl. 17.00.
Tryllekunstner Frank Fumlefod optrådte i børneteltet. Fredag kl. 13.30 og kl. 14.30. Lørdag kl. 16.30 og kl. 17.30. Søndag kl. 16.30. Mandag kl. 16.30.
Sangkonkurrence for børn. Der var 16 deltager. Fredag kl. 15.30. Børnestjerne 2005 blev:
    •     Sissel Hansen og Helene Christensen, Sønderborg, med sangen "Vindens farver".
    •     Sara R. Knudsen, Haderslev. "I mso exited". På andenpladsen.
    •     Line Holtebo, Sønderborg, med sangen "My heart will go on". På trediepladsen.
Søndag fra kl. 13.30 – 14.30. Ringriderfrokost i teltet i Børneland for 600 børn – musik, mad, is med rigtig ringriderstemning. Musik med Totte. Tryllekunstner Frank Fumlefod optrådte. 
8.500 børn besøgte Børneland.

2006Børneland er ved indgangen fra Kongevej. Børneland havde åben: Fredag kl. 12.30 – 20.00. Lørdag kl. 14.00 – 20.00.og søndag  kl. 12.30 – 20.00. Mandag kl. 16.00  – 20.00.
I Børneland er alle aktiviteterne gratis. Undtaget er caféen som drives af Sønderborg Gardens Støtteforening. Børneland er et alkoholfrit område.
Børneland udvidede med en ny aktivitet:
    •     To former for ponyridning, nemlig den traditionelle tur rundt i ring og rigtig ringridning.
    •     Guldgravning – Cykelringridning – BMX cykler – Lego legeområde – Ponyridning – Dåsekast – Militær forhindringsbane for børn – Café Druen.
UNICEF Danmark var med i Børneland. Børnene kunne bl.a. dreje på LEGOs lykkehjul og hele indtægten gik ubeskåret til UNICEF. UNICEF ambassadør Mek Pek besøgte Børneland.
Fredag kl. 19.00.
Sirius besøgte Børneland. Sirius er Kreditbankens maskot. Fredag kl. 13.00 og kl. 16.00. Lørdag kl. 17.00. Søndag kl. 13.00 og kl. 16.00. Mandag kl. 17.00.
Søndag fra kl. 13.30 – 14.30. Ringriderfrokost i teltet i Børneland for 600 børn – musik, mad, is med rigtig ringriderstemning. Musik med Totte.
    •     Børneland, UNICEF Danmark og LEGO vil i samarbejde prøve at slå den gamle rekord på et LEGO-tårn, på 28,19 meter, der blev sat i i Californien i 2005
    •     Tårnet bygges af små legoklodser med otte knopper, der skal bruges en halv million legoklodser.
    •     Efter 4 dages arbejde, lykkes rekordforsøget, LEGO-tårnet blev 28,48 meter.
    •     Rekorden kommer med i næste udgave af Guiness’ Rekordbog.
    •     Børneland havde egen hjemmeside med web kamera på LEGO-tårnet.
Fredag var der sangkonkurrence for børn. Børnestjerne 2006 blev:
    •     Sine Vig Kjærgaard, 13 år, Nordborg.
9.000 børn besøgte Børneland.
Hovedkomiteen besluttede på mødet den 4. september 2006 at oprette en ny komite - Børnekomiteen.

2007Børneforlystelser var tidligere en del af Arrangementskomiteen. I 2007 overgik Børneforlystelser til den nyoprettede Børnekomite.
 Børneland er ved indgangen fra Kongevej. Børneland havde åben: Fredag kl. 12.30 – 19.00. Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og søndag  kl. 12.30 – 19.00. Mandag kl. 16.00  – 19.00.

På baggrund af de senere års investeringer i specielt Børneland og et underskud de senere år har Ringriderfesten hævet entreen for voksnes adgang til pladsen til 30,- kr. Børn og pensionister skal nu også betale. Pensionister 30,- kr. Børn mellem 4 og 13 år 10,- kr.Aktiviteter i Børneland:
    •     Guldgravning – Cykelringridning – BMX cykler – Lego legeområde – Byg dit eget Sønderborg – Ponyridning – Sodavandskassetårn – Militær forhindringsbane for børn – Café Druen.
Borgmester Jan Prokopek lagde den første klods på "Byg dit eget Sønderborg". Fredag kl. 12.45.
Sirius besøgte Børneland. Sirius er Kreditbankens maskot. Fredag kl. 13.00 og kl. 16.00. Lørdag kl. 17.00. Søndag kl. 13.00 og kl. 16.00. Mandag kl. 17.00.
Jytte Pyts Børnecirkus. Lørdag kl. 14.00 og Søndag kl. 13.00. Mandag. kl. 16.30.
Ronald McDonald optrådte i mini-lansen. Lørdag kl. 16.30.
Koncert:
    •     Esbjerg Postorkester. Søndag kl. 13.10.
Søndag fra kl. 13.30 – 14.30. Ringriderfrokost i teltet i Børneland for 550 børn – musik, mad, is med rigtig ringriderstemning. Musik med Totte. Billet var nødvendig.
Fredag var der sangkonkurrence for børn. Børnestjerne 2007 blev:
    •     Nikoline Simone Møller.
39.000 besøgende til ringridningen. En tilbagegang på 3.000 besøgende i forhold til 2006. I år besøgte 4.700 børn festen.

2008Børneland er ved indgangen fra Kongevej. Børneland havde åben: Fredag kl. 12.30 – 19.00. Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og søndag  kl. 12.30 – 19.00. Mandag kl. 16.00  – 19.00.
Børneland har fået ekstra plads stillet til rådighed og fået opretter en gruppe på ”Facebook”.
Aktiviteter i Børneland:
    •     Guldgravning – Cykelringridning – Lego legeområde – Ponyridning – Militær forhindringsbane for børn – Dåsekast – Caféen.
Sirius besøgte Børneland. Sirius er Kreditbankens maskot. Fredag kl. 13.00 og kl. 16.00. Lørdag kl. 17.00. Søndag kl. 13.00 og kl. 16.00. Mandag kl. 17.00.
Koncert:
    •     Rinkenæs Brandværnsorkester. Fredag kl. 13.10 og søndag kl. 13.10.
Krummeklubbens orkester optrådte i mini-lansen. Søndag kl. 13.00 og 15.00.
Danfoss Univers Science Show. Lørdag kl. 14.00 og kl. 15.00. Mandag kl. 16.15.
Jytte Pyts Børnecirkus. Lørdag kl. 14.00. Søndag kl. 13.00. Mandag. kl. 16.30.
Ronald McDonald optrådte i mini-lansen, Lørdag kl. 16.30.
Søndag fra kl. 13.30 – 14.30. Ringriderfrokost i teltet i Børneland for 550 børn – musik, mad, is med rigtig ringriderstemning.

2009Børneland er ved indgangen fra Kongevej. Børneland havde åben: Fredag kl. 12.30 – 19.00. Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og søndag  kl. 12.30 – 19.00. Mandag kl. 16.00  – 19.00.
Børneland. Lego modelbygger, byggede kopi af Sønderborg Slot.
Aktiviteter i Børneland:
    •     Guldgravning – Cykelringridning – Lego legeområde – Ponyridning – Militær forhindringsbane for børn – Battle turnering  – Dåsekast – Caféen.
Sirius besøgte Børneland. Sirius er Kreditbankens maskot. Fredag kl. 13.00 og kl. 16.00. Lørdag kl. 17.00. Søndag kl. 13.00 og kl. 16.00. Mandag kl. 17.00.
Nyhed. Battle turnering indledtes. Fredag kl. 13.00. Finale kl. 18.30.
Koncert:
    •     Sønderborg Pipes and Drums. Fredag kl. 13.10 og søndag kl. 12.45.
Danfoss Univers Science Show. Lørdag kl. 15.30. Mandag kl. 16.15.
Krummeklubbens orkester optrådte i mini-lansen. Søndag kl. 14.30 og kl. 15.30.
Ringriderfrokost i teltet i Børneland for 500 børn – musik, mad, is med rigtig ringriderstemning. Sanger Frank M. dukkede op med sange og fortællinger. Frank M. står bag tegneseriefigurerne "Peddersen og Findus". Søndag kl. 13.00.
Lego klodser til sygehus og krisecenter for 20.000,- kr. Pengene stammede fra lykkehjulet, som snurrede rundt i Børneland.

2010Børneland er ved indgangen fra Kongevej. Børneland havde åben: Fredag kl. 12.30 – 19.00. Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og søndag  kl. 12.30 – 19.00. Mandag kl. 16.00  – 19.00.
Børneland. Lego modelbyggere, byggede kopi af Dybbøl Mølle.
Maliq besøgte Børneland. Maliq er Broager Sparekasses maskot. Fredag kl. 13.00 og kl. 16.00. Lørdag kl. 17.00. Søndag kl. 16.00. Mandag kl. 17.00.
Superbowling turnering begyndte. Fredag kl. 13.00. Finale kl. 18.30.
Koncert:
    •     Sønderborg Pipes and Drums. Fredag kl. 13.10.
    •     Rinkenæs Brandværnsorkester. Søndag kl. 13.10.
Fysik Show. Fredag kl. 15.00. Lørdag kl. 15.00 – kl. 16.00. Søndag kl.14.00 – kl. 15.00 – 16.00 – 17.00. Mandag kl. 16.30.
Krummeklubbens orkester optrådte i mini-lansen. Søndag kl. 14.30 og kl. 15.30.
Ringriderfrokost i teltet i Børneland for 500 børn – musik, mad, is med rigtig ringriderstemning. Søndag kl. 13.00.
Børnekomiteen uddelte 11.289,- kr. til Dansk Folkehjælp. Der blev brugt til julehjælp til 20 familier. Pengene stammede fra lykkehjulet, som snurrede rundt i Børneland.

2011 Børneland er ved indgangen fra Kongevej. Børneland havde åben: Fredag kl. 12.30 – 19.00. Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og søndag  kl. 12.30 – 19.00. Mandag kl. 16.00  – 19.00.
Børneland er helt alkohol- og røgfrit område.
Aktiviteter i Børneland:
    •     Guldgravning – Børnenes Ringriderfrokost – Fysikshow – Cykelringridning – Pusleplads – Lykkehjulet – Ponyridning – Militær forhindringsbane for børn – Caféen.
Koncert:
    •     Sønderborg Pipes and Drums. Fredag kl. 13.30. Søndag kl. 13.15.
Fysikshow fra Teknisk Gymnasium Sønderjylland. Fredag kl. 14.00 og kl. 16.00. Lørdag kl. 15.30 og kl. 17.00. Søndag kl.16.30 og kl. 18.00.
Maliq besøgte Børneland. Maliq er Broager Sparekasses maskot. Fredag kl. 15.00. Lørdag kl. 16.00. Søndag kl. 15.30 og kl. 17.00. Mandag kl. 17.00.
Krummeklubben fra Guldbageren. Søndag kl. 15.00.
Stjernekrig i Børneland. Man kunne opleve figurerne fra Star Wars i virkeligheden. Søndag kl. 16.00.
Miniringriderfrokost for børn i teltet i Børneland. Alle børn op til 14 år var inviteret til fest – musik, mad, is med rigtig ringriderstemning. Søndag kl. 13.30.
Børn drejede 863 gange på Lykkehjulet i Børneland, og det gav 17.267 kroner, som gik til "En god jul for alle", der uddeler julehjælp i Sønderborg Kommune.
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Sample output to  

http://www.ringridermuseet.dk/images/1921-Borneforlystelser-5.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1921-Borneforlystelser-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1921-Borneforlystelser-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1921-Borneforlystelser-4.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1921-Borneforlystelser-3.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1942-Borneforlystelser-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1993-born-3.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1993-born-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1993-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1993-born-4.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1994-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1995-Born-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1995-born-4.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1995-born-3.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1996-born-3.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1996-Cirkus-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1996-Povl-K-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-born-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1999-born-3.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1999-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1999-born-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2000-Coco-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2000-Bubber-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2001-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2001-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2001-born-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2002-born-1.gif


 

2012Børneland er ved indgangen fra Kongevej. Børneland havde åben for niende gang: Fredag kl. 12.30 – 19.00. Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og søndag  kl. 12.30 – 19.00. Mandag kl. 16.00  – 19.00.
Aktiviteter i Børneland:
    •     Guldgravning – Børnenes Ringriderfrokost – Oppustelig squashbane – Cykelringridning – Pusleplads – Lykkehjulet – Vi går til fodbolden – Militær forhindringsbane for børn – Caféen.
Dagens fodboldkonkurrence starter. Fredag kl. 13.00. Lørdag kl. 14.30. Søndag kl. 14.00.
Koncert:
    •     Sønderborg Pipes and Drums. Fredag kl. 13.45. 
    •     Det Danske Nationale Ungdoms Brasband. Søndag kl. 13.15.
Maliq besøgte Børneland. Maliq er Broager Sparekasses maskot. Fredag kl. 15.00. Lørdag kl. 16.00. Søndag kl. 15.00 og kl. 17.00. Mandag kl. 17.00.
Krummeklubben fra Guldbageren. Søndag kl. 14.30 og kl. 15.30.
Stjernekrig i Børneland. Man kunne opleve figurerne fra Star Wars i virkeligheden. Søndag kl. 16.00.
Børneland. Den lille Ringriderfrokost. Miniringriderfrokost for børn. Alle børn op til 14 år var inviteret til fest. Søndag kl. 13.30.
Børnekomiteen samarbejdede med En God Jul for Alle. Hver en krone der bruges i Lykkehjulet går ubeskåret videre til En God Jul for Alle.
     •     En God Jul for Alle. Børnekomiteens lykkehjul gav et overskud på 9.059,- kr. som blev brugt til årets julehjælp.

2013Børneland havde 10 års jubilæum. Børneland blev flyttet ned på den gamle fodboldbane, hvor Kræmmermarked lå, så børneland fik dobbelt så meget plads.
Børneland havde åben: Fredag kl. 12.30 – 20.00. Lørdag kl. 14.00 – 20.00.og søndag  kl. 12.30 – 20.00. Mandag lukket.
Børneland er helt alkohol- og røgfrit område.
Aktiviteter i Børneland:
    •     Guldgravning – Børnenes Ringriderfrokost – Oppustelig squashbane – Cykelringridning – Pusleplads – Lykkehjulet – Militær forhindringsbane for børn – Caféen.
    •     Nyt: Prøv at skyde med professionelt trykluft gevær – Cykelaktion – Segway.
Koncert:
    •     Silkeborg Blæserne. Fredag kl. 13.45.
    •     Aarhus Postorkester. Søndag kl. 13.15.
Universe Science Show. Fredag kl. 14.00 og kl. 17.00. Lørdag kl. 16.30. Søndag kl. 17.00 og kl. 18.30.
Maliq besøgte Børneland. Maliq er Broager Sparekasses maskot. Fredag kl. 15.00. Lørdag kl. 16.00. Søndag kl. 15.00 og kl. 17.00.
Den lille Ringriderfrokost i mini lansen. Miniringriderfrokost for børn. Alle børn op til 14 år var inviteret til fest. Søndag kl. 13.30.
Krummeklubben fra Guldbageren optrådte. Søndag kl. 14.45 og kl. 16.15.
Auktion over 8 børnecykler sponsoreret af Fri BikeShop. Søndag kl. 14.15.
Børnekomiteen samarbejdede med "En God Jul for Alle". Hver en krone der bruges i Lykkehjulet, går ubeskåret videre til "En God Jul for Alle". 11. november. 2013 overrakte Børneland 32.839,- kr. Overskuddet kom fra lykkehjulet og cykelauktion.

2014Børneland havde åben: Fredag kl. 12.30 – 20.00. Lørdag kl. 14.00 – 20.00.og Søndag  kl. 12.30 – 20.00. Mandag lukket.
Alle aktiviteter i Børneland var gratis. Undtagen Caféen , som blev drevet af Sønderborg Gardens Støtteforening, samt lykkehjulet der søndag samlede penge ind til til foreningen "En God Jul til alle", der giver julehjælp til børnefamilier i Sønderborg.
Børneland er helt alkohol- og røgfrit område.
    •     Guldgravning – Børnenes Ringriderfrokost – Oppustelig squashbane – Cykelringridning – Pusleplads – Lykkehjulet – Ansigtsmaling – Mød Politiet – DGI. Prøv at skyde med professionelt trykluft gevær – Ponyridning – Hjemmeværnets forhindringsbane for børn – Caféen.
    •     Nyt: Oldemorsløb. Børneland genskabte en aktivitet helt tilbage til 1921. Aktiviteten fra dengang: Hvor hurtig kan du løbe gennem banen, uden at kugle falder af ned af "Stangen". Hver dag var der præmie til den hurtigste.
    •     Nyt: Børnefilmfestival.
Sergentskolens forhindringsbane. Sergentskolen blev flyttet til Varde 4. april 2014. Hjemmeværnet overtog opgaven med, Forhindringsbane for børn.
Skydning. Sønderborg Skyttekreds og DGI Sønderjylland. Lørdag kl. 14.00 - 18.00. Søndag kl. 12.30 - 16.30. Børnene kunne prøve at skyde på faldmål med et professionelt luftgevær.
Nye IR-våben. Fakta: IR og optisk, forklarer hvordan anlægget virker og har intet at gøre med laser. Anlægget er bygget op på den måde, at der sidder en lille diode i skiven, der sender et infrarødt lys til våbnet. I mundingen af våbnet sidder der et lille kamera, der modtager det infrarøde lys og sender det videre til monitoren, der beregner, hvor skuddet sidder. Et fuldstændigt ufarligt set up, der ikke kræver polititilladelse, sikkerhedsforanstaltninger, bagvolde og lign..
Ansigtsmaling ved Ulkebøls Store Legedag. Fredag kl. 13.00 - 17.00. Søndag kl. 13.00 - 17.00.
Oldemorsløb. Dagens hurtigste kåres kl. 19.00.
Maliq besøgte Børneland. Maliq er Broager Sparekasses maskot. Fredag kl. 13.30 og kl. 16.00. Lørdag kl. 16.00. Søndag kl. 15.00 og kl. 17.45.
Mød politiet. Lørdag kl. 14.00 - 17.00.
Den lille Ringriderfrokost i mini lansen. Miniringriderfrokost for børn. Alle børn op til 14 år var inviteret til fest. Søndag kl. 13.30 - 14.15.
Auktion over 8 børnecykler sponsoreret af Fri BikeShop. Søndag kl. 14.15.
Børnefilmfestival. Et kultur- og familiearrangement til børn og børnefamilier i sommerlandet. Der blev vist populære danske børnefilm på storskærm søndag.  Min Søsters Børn i Egypten – Eventyrtid og besøg af Finn & Jake – Pip – Dem derover og de andre – Koncert med Margerita Diaz, live musik – Olsen Banden på dybt vand.
Krummebandet fra Guldbageren optrådte. Søndag kl. 16.15 og 17.30.

2015Børneland havde åben: Fredag kl. 12.30 – 19.00. Lørdag kl. 14.00 – 19.00.og Søndag  kl. 12.30 – 19.00. Mandag lukket.
Børneland er helt alkohol- og røgfrit område. 
Børneland blev udvidet, fik hele den gamle fodboldbane.
    •     Guldgravning – Børnenes Ringriderfrokost – Oppustelig squashbane – Cykelringridning – Pusleplads – Ansigtsmaling – Mød Politiet – DGI. Prøv at skyde med professionelt trykluft gevær – Ponyridning – MTB Bane– Caféen – Hjemmeværnets forhindringsbane for børn.
    •     Nyt: Anders And og co., på deres sommertur rundt i Danmark, var i Børneland lørdag den 11. juli. Stor konkurrence i andefodsløb eller vind DM i Anders And. Anders And kom ikke alene, han havde taget mange af sine venner med.
    •     Nyt: 7 meter høj klatrevæg. Klatrevæggen indbyder med sine 7 meter til at klatrer i højden. Med ruter for både store og mindre børn var der udfordringer for alle, for at komme til tops og nyde udsigten. 
    •     Nyt: Sønderborg Musikskole byder i år på børnemusikfestival. I løbet af eftermiddagen fredag den 10. juli, vil flere ungdomsbands fra musikskolen give koncert i mini-Lansen. Musikfestivalen løb af stablen  kl. 14.00 til 16.30.
    •     Nyt: Gyroskop i Børneland, søndag den 12. juli. Gyroen er kendt fra vinterens julekalender, men kan man rejse i tiden eller er en gyro bare en avanceret snurretop?
    •     Nyt: Mountainbikebane. Med støtte fra Fabrikant Mads Clausens Fonden og SE’s Vækstpulje tilbyder Børneland i år action hjørne med bl.a. en Mountainbikebane. MTB Sønderborg har designet forhindringerne, EUC Syd har bygget     
forhindringerne på deres tømrerlinje. Fri BikeShop sørger for, at der er noget at køre på og stiller mountainbikes og hjelme gratis til rådighed. 
Den lille Ringriderfrokost i mini lansen. Miniringriderfrokost for børn. Alle børn op til 14 år var inviteret til fest. Søndag kl. 13.30 - 14.15.
Auktion over 8 børnecykler, sponsoreret af Fri BikeShop. Søndag kl. 14.15. Hospitalsklovnen Lakrids, børneafdelingen på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, besøgte cykelauktionen og modtog 14.300,- Kr. der kom ind ved cykelauktion.
Ulven Bille, Bilka, besøgte  Børneland og uddelte gratis ulveposer. Maliq besøgte Børneland. Maliq er Broager Sparekasses maskot. Ballonklovnen Finn besøgte Børneland.  Fodboldkonkurrence, sponsoreret af Taget Sport.

2016Børneland havde åben: Fredag – Lørdag og Søndag kl. 12.30 – 19.00. Mandag lukket.
Børneland der dækker en hel fodboldbane er gratis. Der deltog over 350 frivillige hjælpere. Så Børneland kunne blive en succes og en god oplevelse for de mange gæster.
Børneland er helt alkohol- og røgfrit område.
I Børneland kunne man finde:
    •     Guldgravning – Børnenes Ringriderfrokost – Oppustelig squashbane – Cykelringridning – Pusleplads – boldspilet – Legeområde for de helt små – Ponyridning – MTB Bane – Caféen – Mountainbikebane – MPG Koncert – Mini Racerbane – Ansigtsmaling – Cartoon Network på sommerturné – 7 meter Klatrevæg – Lykkehjul – Cykelauktion – Sønderborg Skatehal – Hjemmeværnets forhindringsbane for børn.
    •     Nyt: Cykelringridning. For første gang nogensinde i ringridnings historie blev resultaterne registreret digitalt og alle tilskuere kunne via deres telefon følge stillingerne live mens dysten stod på.
    •     Nyt: Ringriderfestens Børneland udvider og indtager Sønderborg Skatehal.
    •     Nyt: I 2016 varmer spejderne op til den store lejr i 2017. Spejdere gav prøver på spejderlivet med forskellige aktiviteter. De lokale spejdere kom med en klatrevæg.
Den lille Ringriderfrokost i mini lansen. Miniringriderfrokost for børn. Alle børn op til 14 år var inviteret til fest. Søndag kl. 13.30 - 14.15.
Søndag kl. 14.15 blev der afholdt auktion over 8 børnecykler, sponsoreret af Fri BikeShop. Der indkom 13.850  kr. som gik til Sønderborg Skatehal.
Ulven Bille, Bilka, besøgte  Børneland og uddelte gratis ulveposer. Maliq besøgte Børneland. Maliq er Broager Sparekasses maskot. Ballonklovnen Finn besøgte Børneland. Cartoon Neetwork var på sommerturné.
Musikalsk underholdning af Michael Vogensen. 3 MPG finalister gav koncert. 
Hjælperne fik en fed fest som tak. Årets fest var en hyggelig aften i Sønderborg bowlingcenter med bowling og buffet. Der blev besat 350 vagter.
Lykkehjulet, der som den eneste aktivitet koster penge i Børneland, har i flere år samlet penge ind til et godt formål. Igen i 2016 samarbejdede Ringriderfesten med foreningen "En God Jul For Alle", der sikrer julehjælp til socialt dårligt stillede familier i Sønderborg Kommune. I 2016 lykkedes det at indsamle ikke mindre end 16.471,50 Kr. pengene blev overdraget af  Børnekomitéens formand Brian Jørgensen til Kirsten Pauly fra Foreningen ”En God   Jul For Alle”. Fredag den 14. oktober i forbindelse med en reception på Ringridermuseet.

2017Børneland havde åben: Fredag – Lørdag og Søndag kl. 12.30 – 19.00. Mandag lukket.
Børneland der dækker en hel fodboldbane er gratis. Undtagen Caféen, som drives af Sønderborg Gardens Støtteforening, samt lykkehjulet der samler penge ind til foreningen "En god jul for alle"     
Børneland havde deres egen møntfod "Guldmønter". Mønterne tjente børnene, ved selvaktivt at grave efter guldet i guldgraveområdet. Guldmønterne brugtes til at "betale" de forskellige aktiviteter.
Opvarmning til Spejdernes lejer 2017.Spejderne varmede op til deres store lejer, med spejderaktiviteter for børn. Hærvejens spejderne var til sted med en klatrevæg.
Ulven Bille, Bilka, besøgte  Børneland og uddelte gratis ulveposer. Maliq besøgte Børneland. Maliq er Broager Sparekasses maskot. Ballonklovnen Finn besøgte Børneland.
Der deltog over 350 frivillige hjælpere. Så Børneland kunne blive en succes og en god oplevelse for de mange gæster.
Børneland er helt alkohol- og røgfrit område. Alle børn var velkommen, men kun i selskab med voksne.
Børnenes Ringriderfrokost i Hesteskoen BEMÆRK: Hesteskoen ligger uden for Børneland. Søndag kl. 13.30. MGP Børnedisko med AB Dance i hesteskoen – DM i Ballondans og fri dans i Hesteskoen.
I Børneland kunne man finde:
    •     Guldgravning – Oppustelig squashbane – Cykelringridning – Pusleplads – boldspilet – Legeområde for de helt små – Ponyridning – MTB Bane – Caféen – Mountainbikebane – Ansigtsmaling – Ballonklovnen Finn – Cartoon Network på sommerturné – Lykkehjul – Cykelauktion – Hjemmeværnets forhindringsbane for børn – Cirkusforestilling ved Cirkus Panik og Workshop – Spejderlejer med 7 meter  klatrevæg – Mød politiet –  Cirkusforestilling ved Cirkus Panik og Workshop – Spejderlejer med 7 meter  klatrevæg – Bowling – Bamsehospital.
    •     Cykelauktion: Alle 8 børnecykler som Fri BikeShop stilleder til rådighed for cykelringridning i Børneland blev doneret ubeskåret til En god jul for alle. Cyklerne blev solgt på auktion i Børneland efter årets cykel-ringridning, lørdag kl. 16.00.
    •     Pusleplads: I Broager Sparekasses campingvogn kunne man alle dage skifte og pusle de yngste gæster i fred og ro. Bleproducenten Abena stillede velvilligt vareprøver til rådighed.
    •     Oppustelig squashbane: I samarbejde med Sønderborg Squashklub kunne kan prøve et af de hurtigste boldspil i verden, i en oppustelig bane.
    •     MTB Bane: Igen i år kunne Børneland tilbyde en MTB Bane i samarbejde med MTB Sønderborg. Fri BikeShop stillede gratis mountainbike og hjelme til rådighed.
    •     Hjemmeværnets forhindringsbane: Hvor hurtigt kan du komme igennem en militær forhindringsbane i børnehøjde? Alle der gennemførte fik et flot diplom og mulighed for både at få uniform på og camouflagemaling i ansigtet.
    •     Tag din bamse med i Børnelands Bamsehospital: Medbring børnenes bamse og tag dem med til sygeplejersken, røntgenlægen og bamselægen. Vi kigger efter brækkede bamseben og betændte bamseører og i samarbejde med børnene behandler vi meget med bandager, plastre, kys og kram.
    •     Børnenes Ringriderfrokost: Børnenes Ringriderfrokost er den rigtige ringriderstemning for børn op til og med 14 år og afholdtes søndag klokken 13.30-14.15 i hesteskoen. Der uddeltes billetterne efter først til mølle princippet fra mandag den 3. juli klokken 10.00 hos Min Købmand, Grundtvigs Allé 95 eller det Sønderjyske Køkken, Perlegade 50 i Sønderborg.
    •     Cartoon Network på Sommerturné. Søndag den 9. Juli. kl. 14-18.
Lykkehjulet, der som den eneste aktivitet koster penge i Børneland, har i flere år samlet penge ind til et godt formål. Igen i 2017 samarbejdede Ringriderfesten med foreningen "En God Jul For Alle", der sikrer julehjælp til socialt dårligt stillede familier i Sønderborg Kommune. I 2017 lykkedes det at indsamle ikke mindre end 17.472 Kr. pengene, der blev overdraget af Børnekomitéens formand Brian Jørgensen til formand for "En God Jul For Alle", Brian Kaslund. 
Søndag blev der afholdt auktion over 8 børnecykler af mærket Kildemoes, sponsoreret af Fri BikeShop. Der indkom 13.200  kr. som gik til "En God Jul For Alle".
Torsdag den 7. september blev pengene fra lykkehjulet 17.472 Kr. og auktion over 8 børnecykler 13.200 kr. i alt 30.672 overdraget til "En God Jul For Alle" hos Fri Bike Shop, Alsgade.

2018Børneland havde åben: Fredag – Lørdag og Søndag kl. 12.30 – 19.00. Mandag lukket.
Børneland der dækkede en hel fodboldbane er gratis. Undtagen Caféen, som drives af Sønderborg Gardens Støtteforening, samt lykkehjulet der samler penge ind til foreningen "En god jul for alle".
Børneland havde deres egen møntfod "Guldmønter". Mønterne tjente børnene, ved selv aktivt at grave efter guldet i guldgraveområdet. Guldmønterne brugtes til at "betale" de forskellige aktiviteter med.
Ulven Bille, Bilka, besøgte  Børneland og uddelte gratis ulveposer. Maliq besøgte Børneland. Maliq er Broager Sparekasses maskot. Ballonklovnen Finn besøgte Børneland.
Der deltog over 360 frivillige hjælpere. Så Børneland kunne blive en succes og en god oplevelse for de mange gæster. Der er er ingen kontant betaling for at være frivillig hjælper. Til gengæld var der en stor hjælperfest, fuld forplejning, sponsortøj og gratis adgang til pladsen alle dage. Hjælper man med minimum to vagter i Børneland inviteres man med til den store hjælperfest. Årets hjælperfest var den dobbelte koncert med både Joey Moe og Christopher i Mølleparken den 17. August. 2018. Trods den gratis billet til koncerten, er det dog er især det sociale sammenhold der gør at folk kommer igen år efter år.
Børneland er helt alkohol- og røgfrit område. Alle børn var velkommen, men kun i selskab med voksne.
Børnenes Ringriderfrokost i Hesteskoen BEMÆRK: Hesteskoen ligger uden for Børneland. Søndag kl. 13.30.
I Børneland kunne man finde:
    •     Guldgravning – Oppustelig squashbane – Cykelringridning – Pusleplads – Boldspil – Legeområde for de helt små – Ponyridning – MTB Bane – Caféen – Mountainbikebane – Ansigtsmaling – Ballonklovnen Finn – Cartoon Network på sommerturné – Lykkehjul – Online Cykelauktion – Hjemmeværnets forhindringsbane for børn – Spejderlejer med 7 meter  klatrevæg – Fodbold – Dart – Bowling.
    •     Fredag. 18 hullers golfbane i børnehøjde.
    •     Lørdag. Cykelringridning i galgerne i Børneland.
    •     Søndag. Detaljeret program for Cartoon Networks: 13.00 Cartoon Networks området åbner, 13.10 Show med Finn&Jake fra Eventyrtid. Efterfulgt af en kort meet&greet. 13.40 Twister konkurrence. 14.00 Meet&greet med Twilight Sparkle fra My Little Pony ved Pony slottet. 14.30 Show med Gumball og Darwin. 15.00 Koncert med Albert Dyrlund, En af Danmarks største YouTube-Stjerner. 15.30 Meet&greet med Gumball og Darwin. 16.00 Meet&greet med Pinkie Pie fra My Little Pony ved Pony slottet. 16.30 Show med Powerpuff pigerne. Efterfulgt af en kort meet&greet. 18.00 Cartoon Networks området lukker.
Børnenes Ringriderfrokost: Børnenes Ringriderfrokost er den rigtige ringriderstemning for børn op til og med 14 år og afholdtes søndag klokken 13.30 -14.15 i hesteskoen. Der vat gratis adgang, Der uddeltes billetterne efter først til
mølle princippet fra torsdag den 28. juni klokken 10.00 hos Min Købmand, Grundtvigs Allé 95 eller det Sønderjyske Køkken, Perlegade 50 i Sønderborg.
Online Cykelauktion: Alle 8 børnecykler som Fri BikeShop stilleder til rådighed for cykelringridning i Børneland blev doneret ubeskåret til Als HF. Cyklerne blev solgt på auktion efter årets Børnefrokost.
Albert Dyrlund. En af Danmarks største YouTube-Stjerner, Albert Dyrlund, spillede koncert klokken 15.00.
    •     Pusleplads: I Broager Sparekasses campingvogn kunne man alle dage skifte og pusle de yngste gæster i fred og ro. Bleproducenten Abena stillede velvilligt vareprøver til rådighed.
    •     Oppustelig squashbane: I samarbejde med Sønderborg Squashklub kunne kan prøve et af de hurtigste boldspil i verden, i en oppustelig bane.
    •     MTB Bane: Igen i år kunne Børneland tilbyde en MTB Bane i samarbejde med MTB Sønderborg. Fri BikeShop stillede gratis mountainbike og hjelme til rådighed.
    •     Hjemmeværnets forhindringsbane: Hvor hurtigt kan du komme igennem en militær forhindringsbane i børnehøjde? Alle der gennemførte fik et flot diplom og mulighed for både at få uniform på og camouflagemaling i ansigtet.
    •     Klatrevæg: Hærvejens spejdere var der med deres 7 meter høje klatrevæg og lokale spejdere gav prøve på diverse spejderaktiviteter.
    •     Lykkehjulet: Alle der prøver lykken i Børnelands lykkehjul vinder en præmie. Dem som vinder mest er dog de børnefamilier som får julehjælp, da alle indtægter går til foreningen "En god jul for alle". Lykkehjulet, der som den eneste aktivitet koster penge i Børneland. Det lykkedes at indsamle ikke mindre end 14.500 Kr. Pengene blev overdraget af Børnekomitéens formand Brian Jørgensen til "En god jul for alle" formand Henning Petersen.

2019Børneland havde åben: Fredag kl. 12.00 – 19.00 – Lørdag kl. 14.00 – 19.00 – Søndag kl. 12.00 – 18.00. Mandag lukket.
Børneland der dækker en hel fodboldbane er gratis. Undtagen Caféen, som drives af Sønderborg Gardens Støtteforening, samt lykkehjulet der samler penge ind til foreningen "En god jul for alle".
Børneland havde deres egen møntfod "Guldmønter". Mønterne tjente børnene, ved selv aktivt at grave efter guldet i guldgraveområdet. Guldmønterne brugtes til at "betale" for de forskellige aktiviteter.
Børneland er helt alkohol- og røgfrit område. Det er børnenes fest.
Ulven Bille, Bilka, besøgte  Børneland og uddelte gratis ulveposer. Maliq besøgte Børneland. Maliq er Broager Sparekasses maskot. Ballonklovnen Finn besøgte Børneland.
Der deltog over 360 frivillige hjælpere. Så Børneland kunne blive en succes og en god oplevelse for de mange gæster. Der er er ingen kontant betaling for at være frivillig hjælper. Til gengæld var der en stor hjælperfest, fuld forplejning, sponsortøj og gratis adgang til pladsen alle dage. Hjælper man med minimum to vagter i Børneland inviteres man med til den store hjælperfest. Årets hjælperfest er den dobbelte koncert med både Gilli og Kesi i Mølleparken den 17. August. 
Trods den gratis billet til koncerten, er det dog er især det sociale sammenhold der gør at folk kommer igen år efter år.
Børneland sang udkommer fredag den 14. juni på alle digitale platforme, som YouTube, Spotify, iTunes, TDC-Play osv. "Gammelfar" Mikkel Tiedt er manden bag nogle af de for tiden mest viste danske musikvideoer på YouTube.
Børnenes Ringriderfrokost var igen i Børneland. Søndag kl. 13.00.
Der var flere påsatte brande i Ringriderfestens Børneland, politiet efterlyste vidner. Den første opringning til 112 kom klokken 01:12, fordi der var brand i tre mini-halmballer som er placeret rundt omkring i Børnelands område.
Gratis bananer til alle. Tak til Mærsk Container Industri og Bitzer Electronice for masser af bananer til alle gæsterne fredag.
I Børneland kunne man finde:
    •     Guldgravning – Oppustelig squashbane – Cykelringridning –  Boldspil – Legeområde for de helt små – Ponyridning – MTB Bane – Caféen – Ansigtsmaling – Ballonklovnen Finn – Hjemmeværnets forhindringsbane for børn –  Fodbold – Lykkehjul – 9 hullers golfbane i børnehøjde – 500m2 Lasergames – Bowling – minigolf – Lasergams – GyroXtreme – Pusleplads – Gammelfar Musik – Præcisionskast – Bumperballs – mini hoppeborge.
    •     GyroXtreme. En GyroXtreme giver følelsen af vægtløshed uden du behøver at sætte dig på en raket og flyve ud i rummet.
    •     Lasergames, alle fra 7 år kunne være med. Markedets bedste lasergames våben og professionelle instruktører. Fredag og Søndag.
    •     Cykelringridning i galgerne i Børneland. Præmier for over 20.000,- kr. Lørdag.
    •     Gammelfar musik. Koncert søndag kl. 15.00.
    •     Børnenes Ringriderfrokost: Børnenes Ringriderfrokost er den rigtige ringriderstemning for børn op til og med 14 år og afholdtes søndag klokken 13.00-13.45. Der vat gratis adgang, Der uddeltes billetterne efter først til  mølle princippet fra onsdag den 3. juni klokken 10.00 hos Min Købmand, Grundtvigs Allé 95 eller Rønhaveslagteren, Hestehave 24, Sønderborg.
    •     Pusleplads: I Broager Sparekasses campingvogn kunne man alle dage skifte og pusle de yngste gæster i fred og ro. Bleproducenten Abena stillede velvilligt vareprøver til rådighed.
    •     Oppustelig squashbane: I samarbejde med Sønderborg Squashklub kunne kan prøve et af de hurtigste boldspil i verden, i en oppustelig bane.
    •     MTB Bane: Igen i år kunne Børneland tilbyde en MTB Bane i samarbejde med MTB Sønderborg. Fri BikeShop stillede gratis mountainbike og hjelme til rådighed.
    •     Hjemmeværnets forhindringsbane: Hvor hurtigt kan du komme igennem en militær forhindringsbane i børnehøjde? Alle der gennemførte fik et flot diplom og mulighed for både at få uniform på og camouflagemaling i ansigtet.
    •     Lykkehjulet: Alle der prøver lykken i Børnelands lykkehjul vinder en præmie. Dem som vinder mest er dog de børnefamilier som får julehjælp, da alle indtægter går til foreningen "En God Jul for alle". Lykkehjulet, der som den eneste aktivitet koster penge i Børneland, kun 25,- kr. Alle der prøvede lykkehjulet var med i ekstrakonkurrence om 2 vokse- og 2 børnecykler sponsoreret af Fri BikeShop, Sønderborg. "En God Jul for alle" modtog 14.660,40 kr. fra Børneland.
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Cykelringridning
 

   

 Cykelringridning  

   
 1921 - 1937 Cykleringridning sammen med Børneforlystelser. Søndag eftermiddag.  
 1939 Cykleringridning sammen med Børneforlystelser. Søndag eftermiddag.  
 1941 - 1942 Cykleringridning sammen med Børneforlystelser. Søndag eftermiddag.  
   

    
  1921 1921 1921   

   
   
 1948:   Det var førstegang i Ringriderfestens historie, at der blev afholdt Børneringridning på cykler i Hestegalgerne.  
   
 1948 Cykelringridning startede fra Kirketorvet, mandag kl. 15.00 .Rytterne startede med musik i spidsen og de marcherede i samlet optog gennem byen til Ringriderpladsen  
  Der var 3 aldersklasser for piger og drenge: 8 – 9 årige og 10 – 11 årige og 12 – 13 årige. Gavekort til de 3 bedste i hver aldersklasse 25,- kr., 15,- kr. og 10,- kr.  
  Præmie til den smukkeste pyntede cykel,  25,- kr. Rytterkort 1,- kr. Cykelringridningen foregik ved de rigtige hestegalger. 150 børn deltog.  
       •     8 – 9 år: Konge: Anders Jensen, Sønderborg. Kronprins: Hans Christian Nissen, Sønderborg. Prins: Peter Holm, Sønderborg.  
       •     10 – 11 år: Konge: Bent Petersen, Hundslev. Kronprins: Christian Frost, Sønderborg. Prins: Bent Clausen, Sønderborg.  
       •     12 – 13 år: Konge: Reinhard Høj, Ulkebøl. Kronprins: Hans Jørgensen, Guderup. Prins: Robert Nielsen, Sønderborg.  
       •     Flotteste cykler: 1. Irene Clausen og Aage Clausen, Lebølgaard  
  Ekstrapræmie for de smukkest pyntede cykler.  
       •     8 – 9 år: Marcus Wilhelmsen – Ole Clausen – Bodil Steg.  
       •     10 – 11 år: Kurt Andresen – Preben Jørgensen – Jørgen Petersen.  
       •     12 – 13 år: Sonja Jacobsen – Jenny Jensen – Kaj Petersen.  
 1949 Cykelringridning. Børnene mødte på Reimersskolen, mandag kl. 15.00 .Startede med musik i spidsen og de marcherede i samlet optog gennem byen  til Ringriderpladsen kl. 15.30.  
  Aldersgrupper. Drenge: 8 – 9 årige. og 10 – 11 årige og 12 – 13 årige. Piger: 8 – 9 – 10 årige og 11 – 12 – 13 årige. og 12 – 13 årige. Piger: 8 – 9 – 10 årig og 11 – 12 – 13 årige.  
  De 3 bedste i hver aldersklasse blev laurbærbekranset. Rytterkort 1,- kr. 100 børn deltog. Gavekort til de 3 bedste i hver aldersklasse 25,- kr., 15,- kr. og 10,- kr.  
  Præmier til de smukkest pyntede cykler. Cykelringridningen foregik ved de rigtige hestegalger. Deltagelsen er åben for børn fra hele Sønderborg amt.  
  Navnene på vinderne kendes i øjeblikket ikke.  
 1950 Cykelringridning for ukonfirmeret piger og drenge, som inddeles i aldersklasser. Der er i år ikke udsat præmier til de smukkest pyntede cykler. Deltagelsen er gratis. Mandag kl. 16.00.  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1951 Cykelringridningen for piger og drenge i galgerne, er gratis. Mandag kl. 16.00.  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1952 Cykelringridning for børn i galgerne. Mandag kl. 16.00  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1953 Cykelringridning for børn i galgerne. Mandag kl. 16.00  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1954 Cykelringridning for børn i galgerne. Mandag kl. 16.00  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1955 Cykelringridning for børn i galgerne. Mandag kl. 16.00  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1956 Cykelringridning for børn i galgerne. Mandag kl. 16.00  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1957 Cykelringridning for børn i galgerne. Mandag kl. 16.00  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1958 Cykelringridning for børn i galgerne. Mandag kl. 16.00  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1959 Cykelringridning for børn i galgerne. Mandag kl. 16.00  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1960 Cykelringridning for børn i galgerne. Mandag kl. 16.00  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1961 Cykelringridning for børn i galgerne. Mandag kl. 15.00  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1962 Cykelringridning for børn i galgerne. Mandag kl. 15.00  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1963 Alle børn i aldersgruppen 0 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Børnene mødtes i Chr. II´s gade med deres pyntede cykler. Søndag kl. 12.00.  
  Børnene med deres pyntede cykler deltog i rytteroptoget. Søndag kl. 12.30.  
  Cykelringridning på den gamle fodboldbane. Pyntede cykler med i rytteroptoget begge dage. Præmier til de tre fineste cykler. Søndag og tirsdag kl. 14.00.  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1964 Alle børn i aldersgruppen 0 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Børnene mødtes i Chr. II´s gade med deres pyntede cykler. Søndag kl. 12.00.  
  Børnene med deres pyntede cykler deltog i rytteroptoget. Søndag kl. 12.30.  
  Cykelringridning på den gamle fodboldbane. Søndag. 14.00.  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1965 Alle børn i aldersgruppen 0 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Børnene mødtes i Chr. II´s gade med deres pyntede cykler. Søndag kl. 12.00.  
  Børnene med deres pyntede cykler deltog i rytteroptoget. Søndag kl. 12.30.  
  Cykelringridning på den gamle fodboldbane. Søndag. 14.00.  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1966 Alle børn i aldersgruppen 0 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Børnene mødtes i Chr. II´s gade med deres pyntede cykler. Søndag kl. 12.00.  
  Børnene med deres pyntede cykler deltog i rytteroptoget. Søndag kl. 12.30.  
  Cykelringridning på den gamle fodboldbane. Præmier til de flotteste cykler. Søndag. 14.00.  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1967 Cykelringridning på den gamle fodboldbane. Deltog ikke i rytteroptoget om søndagen. Præmier i to aldersgrupper. Cykelkort 1,- kr. Søndag kl. 13.00.  
       •     8 – 10 år: Konge: Svend Erik Clausen, Skovvej. 9 ringe. 1. præmien:  Et stort telt. 2. præmien en sovepose.  
       •     11 – 14 år: Konge: Børge Moos, Ringridervej. 8 ringe. 1. præmien:  En splinterny cykel. 2. præmien en fiskestang.  
 1968 Cykelringridning på den gamle fodboldbane. Deltog ikke i rytteroptoget. Søndag 13.00.  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1969 Cykelringridning på den gamle fodboldbane. Der deltog 40 børn. Søndag kl. 13.00.  
       •     0 – 14 år: Konge: Arne Delf, Sønderborg. Kronprins: Hans Jørgensen, Vester Sottrup.  Prins: Steffen Lorenzen, Sønderborg.  
 1970 Cykelringridning på den gamle fodboldbane. Søndag kl. 13.15.  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1971 Cykelringridning på den gamle fodboldbane. Søndag kl. 13.00.  
  Cykelringridning blev i år ikke efter Rytteroptoget. Man var bange for, at Rytteroptoget blev at for langt.  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke  
 1972 Manøvreprøve for cyklister på BP-centret. Piger og drenge mellem 10 og 14 år. Lørdag kl. 12.45. Derefter blev deltagerne sendt ud på cyklistprøven.  
  En rute gennem byen til ringriderpladsen var på 4,5 km. Start kl. 13.15.  
  Herefter Cykelringridning i de store galger på ringriderpladsen. Der deltog 80 børn. Lørdag kl. 14.00  
  Pyntede cykler med i Rytteroptoget. Børnene mødtes i Chr. II´s gade med deres pyntede cykler. Søndag kl. 12.15. Rytteroptoget startede kl. 12.30.  
  Den gamle fodboldbane. Diplomer for BP manøvre- og cyklistprøve. Præmier til lørdagens cykelringridere.  Pyntede cykler med i Rytteroptoget, de fik også præmier. Søndag 13.45  
       •     6 – 9 år: Konge: Finn Jensen, Sønderborg. Kronprins: Morten Leineweber, Sønderborg. Prins: Torben Nielsen, Kegnæs.  
       •     10 – 14 år: Konge: Otto Hyhmøller, Lebøl. Kronprins: Bent Hyhmøller, Lebøl. Prins: Bent Petersen, Lebøl.  
 1973 Alle børn i aldersgruppen 0 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Børnene mødtes i Chr. II´s gade med deres pyntede cykler. Søndag kl. 12.15.  
  Børnene med deres pyntede cykler deltog i rytteroptoget. Søndag kl. 12.30.  
  Cykelringridning for børn på den gamle fodboldbane. To aldersgrupper, 0 – 9 år og 10 – 14 år. Søndag kl. 14.00.  
  Navnene på 1.– 2. – 3. vinderne og de smukkest pyntede cykel, kendes i øjeblikket ikke.  
 1974 By-Cykelløb, 5,2 km. langt: Start fra Rønhaveplads – Kær – Rønhaveplads. Sønderborg Cykelklub arrangerede cykelløbet for børn, 7 – 13 år. Lørdag  kl. 13.00.  
  Startskuddet for cykelløbet, kl. 13.30. Fra kl.14.00 underholdt Sønderborg frivillige Brandværnsorkester.  
  Alle børn i aldersgruppen 5 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Børnene mødtes på Rønhaveplads med pyntede cykler.  
  Optoget gennem byen med Ringriderfestens fane, 2 fanebeskytter og Sønderborg frivillige Brandværnsorkester.  
  Startede kl. 14.30. 250 børn deltog. Cykelringridningen startede.  Det foregik i de "rigtige ringridergalger". Lørdag kl. 15.00.  
       •     5 – 9 år: Dronning: Kirsten Kongsted.  Kronprins: P. E. Mørkhøj. Prins: Carsten Damgaard.  
       •     10 – 14 år: Konge: Poul Hymøller. Kronprins: Arne Delt. Prinsesse: Edel Thomsen.  
       •     By- Cykelløb 7 – 8 år: Vinder Drenge: Benny Mink. 13,44 minutter. 2. Per Desher. 14,17 minutter. 3. Egon Madsen. 14,25 minutter. 4. Morten Johansen. 14,45 minutter.  
       •     By- Cykelløb 9 – 11 år: Vinder Drenge: Jørgen Madsen. 11,10 minutter. 2. Henrik Johansen. 11,29 minutter. 3. Tom Petersen. 11,33 minutter.  
   4. Hans Chr. Davidsen. 11,52 minutter. 5. Kurt Andersen 11,58 minutter.  
       •     By- Cykelløb 12 – 13 år: Vinder Drenge: Per Boysen. 10,55 minutter. 2. Bjørn Assefeldt. 11,07 minutter. 3. Per Jørgensen. 11,10 minutter.  
   4. Søren Nielsen. 11,26 minutter. 5. Ronin Jessen. 11,41 minutter.  
       •     By- Cykelløb 7 – 8 år: Vinder Piger: Karin Schøn. 15,26 minutter. 2. Pia Schøman. 16,57 minutter. 3. Hanne Mathiesen. 17,11. minutter.  
       •     By- Cykelløb 9 – 11 år: Vinder Piger: Anita Petersen. 15,30 minutter. 2. Doris Vohs. 16,02 minutter. 3. Hella Petersen. 16,11 minutter.  
   4. Helle Jørgensen. 16,12 minutter. 5. Sonny Jensen. 16,15 minutter.  
       •     By- Cykelløb 12 – 13 år: Vinder Piger: Lone Dahl. 12,37 minutter. 2. Annette Petersen. 13,00 minutter. 3. Marianne Eriksen.  
 1975 By- Cykelløb 6 km.: Rønhaveplads - Kær - Rønhaveplads. Drenge klasse 7 – 9 år, 10 - 11 år og 12 – 13 år. Pige klasse 7 – 9 år, 10 – 11 år og 12 – 13 år.  
  Hurtigste tid, 11,22 minutter. Der deltog 106 børn.  Lørdag kl. 12.30. Start kl. 13.00.  
  Alle børn i aldersgruppen 5 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Børnene mødtes på Rønhaveplads med pyntede cykler.  
  Optoget gennem byen med Ringriderfestens fane, 2 fanebeskytter og Sønderborg frivillige Brandværnsorkester.  
  Startede kl. 14.30. Cykelringridningen startede kl. 15.00. Det foregik i de "rigtige ringridergalger".  
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   Cykelringriderkonge: Hans Jørgen Bonefeld.  Kronprins: Søren Elholm. Prins: Carsten Franke.  
       •     By- Cykelløb 7 – 9 år: Vinder Drenge: Micael Pausgård. 2. Karl Chr. Kongssted. 3. Claus Pedersen.  
       •     By- Cykelløb 10 – 11 år: Vinder Drenge: Bjørn Larsen. 11,35 minutter. 2. Søren Jacobsen. 3. Søren Elholm.  
       •     By- Cykelløb 12 – 13 år: Vinder Drenge: Tim From. 2. Jeppe Düwel. 3. Hans Chr. Danielsen og Hans Jens Sørensen havde samme tid på tredjepladsen.  
       •     By- Cykelløb 7 – 9 år: Vinder Piger: Bianca Lassen. 2. Gitte Jensen. 3. Charlotte Posselt.  
       •     By- Cykelløb 10 – 11 år: Vinder Piger: Lydia Frederis. 11,22 minutter. 2. Marianne Isen. 3. Susanne Callesen.  
       •     By- Cykelløb 12 – 13 år: Vinder Piger: Ingen.  
 1976 Cykelforhindringsløb "Kend din Cykel" for alle friske piger og drenge. Rønhaveplads, lørdag kl. 12.45. Rute, Jernbanegade – Perlegade – Rønhaveplads. Startede, kl. 13.00.  
  Alle børn i aldersgruppen 6 – 13 år blev inviteret til cykelringridning. Børnene mødtes på Rønhaveplads med pyntede cykler.  
  Optoget gennem byen med Ringriderfestens fane, 2 fanebeskytter og FDF/FPF Orkester, Nordborg, Startede kl. 14.30.  
  Cykelringridningen startede kl. 15.15. Det foregik i de "rigtige ringridergalger".  
       •     7 – 9 år: Dronning: Jette Christensen, Kløvermarken. 6 ringe.  
       •     10 – 14 år:  Konge: Søren Elholm, Tandslet. 12 år. 10 ringe. Kronprins: Mogens Blender, Primulavej. 10 ringe. Prins: Hans Jørgen Bonefeldt. 9 ringe.  
       •     Forhindringsløbet:  Vinder: Søren Elholm, Tandslet. I tiden 3 minutter. 2  Jacob Boysen, Sundquistgade. I tiden 3,30 minutter.  
       •     Flotteste cykler: 1. Vivi Sandvej, Nellemandsvej. 2. Conny Lange, Primulavej.  
 1977 Cykelforhindringsløb for alle friske piger og drenge – Reimerskolen. Lørdag kl. 12.45. Cykelforhindringsløb afvikles inden for områder Kirkealle. Løbet begyndte kl. 13.15.  
  Alle børn i aldersgruppen 7 – 13 år blev inviteret til cykelringridning. Børnene mødtes på Reimerskolen med pyntede cykler.  
  Optoget gennem byen med Ringriderfestens fane, 2 fanebeskytter og The Prince of Wales Own Regiment.  
  Startede kl. 14.30. Cykelringridningen startede kl. 15.15. Det foregik i de "rigtige ringridergalger".  
  Cykelringriderkonger og -dronninger fra omegnen, dystede om  "Kongernes Konge".  Lørdag kl. 16.00.  
       •     7 – 9 år: Konge: Carl Chr. Kongsted. Kronprins: Claus Erik Nielsen. Prins: Torben Rasmussen  
       •     10 – 14 år: Konge: Søren Elholm, Tandslet. Kronprins: Hans Jørgen Bonefeldt. Prins: Leif Hansen.  
       •     Kongernes dyst: Konge: Jørgen Jørgensen. Kronprins: Søren Elholm. Prins: Kjeld Salting.  
       •     Forhindringsløbet: Vinder: Søren Elholm, Tandslet. 2. Leif Hansen. 3. Michael Lassen.  
       •     Flotteste cykler: 1. Anne Birgitte Zoega. 2. Conny Lange. 3. Vivi Sandvej.  
 1978 Alle børn i aldersgruppen 6 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Der deltog 150 børn på Kirketorvet med pyntede cykler.  
  Det var også dem der ville deltage i konkurrencen om at tegne en plakat om ringridning. Lørdag kl. 13.00.  
  Optoget gennem byen med Ringriderfestens fane, 2 fanebeskytter og Jugend Spielmanszug, Stad Mölln, startede kl. 14.30.  
  Cykelringridningen startede kl. 15.15. Det foregik i de "rigtige ringridergalger".  
  Cykelringriderkonger og -dronninger fra omegnens ringridninger, dystede om "Kongernes Konge". Lørdag kl. 16.00.  
       •     6 – 10 år: Konge: Claus Elholm, Tandslet. Kronprins: Lars Christensen, Sønderborg. Prinsesse: Berit Petersen, Varnæs.  
       •     11 – 14 år: Konge: Hans Jørgen Bonefeld, Lebøl. Kronprins: Johny Francke, Sønderborg. Prins: Søren Jensen, Sønderborg.  
       •     Kongernes dyst: Konge: Hans Jørgen Bonefeld, Lebøl. Kronprins: Claus Elholm, Tandslet. Prins: Henrik Christensen, Stevning,  
              4. Berit Petersen, Varnæs. 11 ryttere deltog.  
 1979 Cykelringridning for børn. To aldersgrupper, 0 – 9 år og 10 – 13 år. Det foregik i de "rigtige ringridergalger". Der deltog 80 børn.  
  Børnene mødtes på Slotspladsen med pyntede cykler. Lørdag kl. 14.30. Optoget gennem byen med The Duke of Edinburghs Military Band startede kl. 14.30. .  
  Cykelringridningen startede kl. 15.00Cykelringriderkonger og -dronninger fra omegnen, dystede om over-cykel-ringriderkonge-titlen.  Der var 11 deltagere. Lørdag kl. 16.00.  
       •     0 – 9 år: Dronning: Anette Gehrtsen. Kronprins: Morten Christensen. Prins: Chr. Boysen.  
       •     10 – 13 år: Konge: Hans Jørgen Bonefeld.  Kronprins: Jesper Petersen. Prins: Torben Jensen.  
       •     Kongernes dyst:  Konge: Finn Lehmann, Svenstrup. Kronprins: Torben Jensen, Nordborg. Prins: Henrik Christensen, Søby.  
 1980 Cykelringridning for børn. To aldersgrupper, 0 – 9 år og 10 – 15 år og familie - cykelringridning, hvor hele familien deltog i dysten om at blive familie – ringriderkonge.  
  Børnene og hele familien mødtes på Slotspladsen med pyntede cykler. Lørdag kl. 14.15. Optoget gennem byen med The Royal Artillery Mounted Band og tre ringridere i spidsen,  
  startede kl. 14.30. Cykelringridningen startede kl. 15.00.  
  Cykelringriderkonger og -dronninger fra omegnen, dystede om "Kongernes Konge". Kl. 16.00. Det foregik i de "rigtige ringridergalger".  
       •     0 – 9 år: Konge: Torben Jørgensen, Sønderborg. 9 ring. Kronprinsesse: Tina Larsen, Kløvermarken. 8 ringe. Prinsesse: Tina Larsen, Stenbjergparken. 7 ringe.  
       •     10 – 15 år: Konge: Claus Elholm, Tandslet. 11 ringe. Kronprinsesse: Bettina Iversen, Sønderborg. 11 ringe. Prinsesse: Karin Dall, Langbrogade. 8 ringe.  
       •     Familie: 1. Familien Nielsen Borrevej. 2. Jensen, Vibevej. 3. Solvang, Præstegårdsvej. 4. Lupp, Hvedemarken. Fire familier deltog.  
       •     Kongernes dyst: Konge: Claus Elholm, Tandslet. Kronprins: J. P. Reese, Guderup. Prins: Henrik Christensen, Guderup.  
 1981 Cykelringridning for børn. To aldersgrupper, 0 – 10 år og 11 – 13 år og familie - cykelringridning, hvor hele familien deltog i dysten om at blive familie – ringriderkonge.  
  Det foregik i de "rigtige ringridergalger". Børnekomiteen havde opfordret børnene til at klæde sig ud som tegneserie-figur.  
  Børnene og hele familien mødtes på Slotspladsen med pyntede cykler. Lørdag kl. 14.15. Optoget gennem byen startede kl. 14.30. Cykelringridningen startede kl. 15.15.  
       •     0 – 10 år: Konge: Morten Jacobsen, Sønderborg. 11 ringe. Kronprins: Michael Christiansen, Sønderborg. 10 ringe. Prins: Torben Jørgensen, Broager. 10 ringe.  
       •     11 – 13 år: Konge: Gert Asmussen, Broager. 12 ringe. Kronprinsesse: Lise Blansager Schmidt, Sønderborg. 10 ringe. Prins: Jørgen Christensen, Augustenborg. 10 ringe.  
       •     Flotteste cykler:  1. Karin Dall, Langbrogade. 2. Michael Christiansen, Skovbrinken. 3. Karsten Dall, Langbrogade. 4. Sune Wagner, Sundquistgade.  
                                         5. Birgit Lunding, Nellemannsvej.  
  Der blev ikke nogen familie – ringriderkonge.  
 1982 Cykelringridning for børn. To aldersgrupper, 0 – 10 år og 11 – 13 år. og familie - cykelringridning, hvor hele familien deltog i dysten om at blive familie – ringriderkonge.  
  Der deltog 100 børn og kun en familie, familien Nielsen fra Sundsmark deltog i Cykelringridning.  
  Børnene mødtes på Slotspladsen med pyntede cykler Lørdag kl. 14.15. Optoget gennem byen med Sønderborg Garden i spidsen startede kl. 14.30.  
  Cykelringridningen startede kl. 15.15 i de store galger.  
       •     6 – 9 år: 1. ?  
       •     10 – 14 år: 1. ?  
       •     Flotteste cykler: 1. ?  
  Der blev trukket lod om en cykel blandt alle deltagende børn under 14 år.  
 1983 Alle børn i aldersgruppen 6 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Der mødes på Rådhustorvet, hvor der gratis blev udlevet crepe-papir til at pynte cyklen med. Lørdag kl. 10.00.  
  Over middag mødtes børnene på Slotspladsen med pyntede cykler, hvorfra optoget med Sønderborg Garden i spidsen startede kl. 14.30. Cykelringridningen startede kl. 15.15.  
       •     6 – 9 år: 1. René Jensen. 11 ringe. 2. Henrik Nørgaard Paulsen. 10 ringe. 3. Stella Vogelis. 10 ringe.  
       •     10 – 14 år: 1. Brian Jensen. 14 ringe. 2. Henrik Nielsen. 13 ringe. 3. Susan Callesen. 12 ringe.  
       •     Flotteste cykler: 1. Tom Marek. 2. Karsten Dall. 3. Vicky B. Knudsen. 4. Susan Callesen.  
 1984 Alle børn i aldersgruppen 6 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Der mødes på Slotspladsen med pyntede cykler i "Flyvningens tegn". Lørdag kl. 14.15.  
  Sønderborg Garden gik i spidsen for optoget til Ringriderpladsen. Præmieuddeling for bedst pyntede cykel, kl. 15.00. Cykelringridningen startede kl. 15.15.  
  Der deltog ca. 80 børn.  
       •     6 – 9 år: 1. ?  
       •     10 – 14 år: 1. ?  
       •     Flotteste cykler: 1. Michael Christensen. 2. Lone Frederiksen. 3. Kenny Monsen. 4. Jørgen Bojskov Andersen. 5. Jacob Lyck. 6. Karsten Dall. 7. Michael Vendelbo.  
                                        8. Jens Dall. 9. Svend Bergmann.  
 1985 Cykelringridning blev flyttet fra Lørdag til Søndag.  
  Alle børn i aldersgruppen 6 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Der mødes på Strandpromenaden foran Strandpavillonen Søndag kl. 11.00.  
  Efter rytteroptoget kom børnene med deres pyntede cykler, kl. 12.00. Cykelringridningen på træningsbanen kl. 13.00. Der deltog ca. 70 børn.  
       •     6 – 9 år: 1. Merete Overgaard, Smøl. 12 ringe. 2. Anja Clausen, Folehave. 12. ringe. Lars Christensen, Smøl. 11 ringe.  
       •     10 – 14 år: 1. Allan Petersen, Kværs. 15 ringe. 2. Nis Thomsen, Tørsbøl. 14 ringe. 3. Michael Raup, Husum. 13 ringe.  
       •     Flotteste cykler Drenge: 1. Kenny Monssen, Morbærhegnet. 2. Allan Petersen, Kværs.  
       •     Flotteste cykler Piger: 1. Line Steinlein, Højskolen Strand. 2. Marie Louise Holstein, Ringgade.  
 1986 Alle børn i aldersgruppen 6 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Der mødes på Strandpromenaden foran Strandpavillonen i Lucky Luke stil. Der var cowboyhatte til alle.  
  Søndag kl. 11.00.  
  Efter rytteroptoget kom børnene med deres pyntede cykler, kl. 12.00. Cykelringridningen på træningsbanen kl. 13.00. Der deltog ca. 80 børn.  
       •     6 – 9 år: 1. Anette Nørgaard Paulsen, Krogh Meyers Vej. 11 ringe. 2. Janne Petersen, Mjangvej. 10. ringe. 3. Tina Tennison, St. Andst. 9 ringe.  
       •     10 – 15 år: 1. Brian Nielsen, Guldtoft. 12 ringe. 2. Anja Clausen, Folehave. 12 ringe. 3. Henrik Poulsen, Krogh Meyers Vej. 10 ringe.  
       •     Flotteste cykler: 1. Line Steinein. 2.  Anette Nørgaard Paulsen. 3. Kent Freiberg. 4. Torben Frellesen. 5. Bo Krat. 6. Jacob Lyck.  
 1987 Alle børn i aldersgruppen 6 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Der mødes på Strandpromenaden foran Strandpavillonen. Søndag kl. 11.00.  
  Efter rytteroptoget kom børnene med deres pyntede cykler og de havde deres egen musikvogn med i optoget, kl. 12.00. Cykelringridningen på træningsbanen kl. 13.00.  
       •     6 – 9 år: 1. Christian Knutz, Gartnervænget. 9 ringe. 2.Ole Quitzau, Ankersgade. 6 ringe. 3. Anette Nørgaard Paulsen, Krogh Meyers Vej. 6. ringe.  
       •     10 – 15 år: 1. Kenny Månson, Dybbølgade. 12 ringe. 2. Torben Kunstman, Nørager. 11. ringe. Kim Jessen, Arnkilgade. 11 ringe  
       •     Flotteste cykler: 1. Line Steinlein, Højskolen Strand. 2. Anette Nørgaard Paulsen, Krogh Meyers Vej. 3. René Jensen, Stenløkke. 4. Tine Skat Nielsen, Spireavej, Havnbjerg.  
 1988 Alle børn i aldersgruppen 6 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Der mødes på Strandpromenaden foran Strandpavillonen, Søndag kl. 11.00.  
  Efter rytteroptoget kom børnene med deres pyntede cykler og de havde deres egen musikvogn med i optoget, kl. 12.00. Cykelringridningen på træningsbanen kl. 13.00.  
       •     0 – 8 år: 1. Ole Quitzau, Ankersgade. 2. Ann Sophie Tennison, Morbærhegnet. 3. Mette Hansen, Dybbølgade. Alle med 10 ringe.  
       •     9 – 14 år: 1. Anette Nørgaard-Paulsen, Krogh Meyers Vej. 12 ringe. 2. Irene B. Lorenzen, Ulkebøl. 12 ringe. 3. Anja Clausen, Folehave. 11 ringe.  
       •     Flotteste cykler: 1.  Simon Nørgaard, Roskilde. 2. Kasper Mølgaard Ibsen, Møllegade. 3. Troels Nørding, Skovbrynet. 4. Helle Truelsen, Præstegaardsvej.  
                                        5. Connie H. Petersen, Stenbjergparken. 6. Anette Nørgaard-Paulsen, Krogh Meyers Vej.  
 1989 Alle børn i aldersgruppen 0 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Der deltog 20 børn. De mødes på Strandpromenaden foran Strandpavillonen. Søndag kl. 11.00.  
  Efter rytteroptoget kom børnene med deres pyntede cykler. Søndag kl. 12.00. Cykelringridningen på træningsbanen. Søndag kl. 13.00.  
       •     0 – 8 år: 1. Michael Grau, Stavnsbølallé, 6 ringe. 2. Charlotte Lang, Sandmarken. 5 ringe: 3. Marianne Lang, Sandmarken. 5 ringe.  
       •     9 – 14 år: 1. Tine S. Nielsen, Lærkevej 12 ringe. 2. Louise Tennison, Morbærhegnet. 11 ringe. 3. Pernille Engelbrecht, Mosevang. 11 ringe.  
       •     Flotteste cykler: 1. Anette Nørgaard Paulsen, Krog Meyers Vej. 2. Ditte Marie Clausen, Fjelby, Sydals. 3. Lisa Nørgaard Paulsen, Kolding.  
 1990 Alle børn i aldersgruppen 6 – 14 år blev inviteret til cykelringridning. Der mødes på Strandpromenaden foran Strandpavillonen. Søndag kl. 11.00. Var baget i rytteroptoget,  
  som startede fra slotspladsen kl. 12.00. Cykelringridningen på træningsbanen. Søndag kl. 13.00.  
       •     6 – 9 år: 1. Martin von Bach, Sønderborg. 9 ringe. 2. Lis Nørgaard Paulsen, Kolding. 7 ringe. 3. Kenneth Jefsen, Sønderborg. 6 ringe. 4. Marianne Lang, Nybøl. 6 ringe.  
       •     10 – 14 år: 1. Annette Nørgaard Paulsen, Sønderborg. 10 ringe. 2. Ann Sofie Tennison, Sdb., 8 ringe. 3. Morten Lund, Sdb., 8 ringe. 4. Connie Pedersen, Sdb., 8 ringe.  
   5. Tina Tennison, Sdb. 8 ringe.  
  Til begge grupper var der tre cykelhjelme og 10 glaspokaler med ringriderfestens logo.  
  Børnene var inviteret til at pynte deres cykler på Rådhustorvet Lørdag kl. 12.00. Børneoptoget med Sønderborg Garden i spidsen, gik gennem byen til festpladsen lørdag kl. 14.00.  
  Der var seks cykelhjelme i præmie til de bedst pyntede cykler. De pyntede cykler kunne bruges igen om søndagen til Cykelringridningen.  
    
 1991 - 1994 Der var ingen Cykelringridning i 4 år.  
    
 1995 24 børn fik liv i cykelringridning.  
  De mødes på Kirketorvet. Det norsk orkester Tveit Union Musikkorps, gik forret gennem byen til Ringriderpladsen. Konkurrencen foregik i ridegalgerne. Lørdag kl. 14.30.  
  Vinderne blev:  
       •     5 – 9 år: Konge: Thomas Jørgensen. Kronprins: Martin Jørgensen. Prinsesse: Trine Frederiksen.  
       •     10 – 14 år: Dronning: Charlotte Jørgensen. Kronprins: Sebastian Clausen. Prins: Markus Lorenzen.  
       •      Mountainbikes: Konge: Lasse Rahn. Kronprins: Lavan Ottman. Prins: Kenneth Århus.  
       •     Flotteste cykler: Alexander Krabbe, Martin Jørgensen og Kenneth Århus.  
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Sample output to  



 1997 Cykelringridning. Lørdag kl. 13.30 mødtes godt 40 børn ved Føtex. Lørdag kl. 14.45 startede børneoptoget. Kl. 15.00 startede Cykelringridning i galgerne.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 9 år: Dronning: Heidi Jørgensen, 10 ringe. Kronprinsesse: Susanne Lang. Prinsesse: Rheu Nattegall.  
       •     10 – 14 år: Konge: Thomas Jørgensen, 10 ringe. Kronprins: Markus Lorensen. Prins: Martin Jørgensen.  
       •     Flotteste cykler: Sara Ramsing, flottelte pyntning. Heidi Jørgensen, næstbedst. Torben Pedersens og Thomas Jørgensens cykel var lige gode, de delte tredjepladsen.  
 1997 - 1999  Alle deltagende børn på Cykel, fik hver fem fribilletter til gøglet på pladsen.  
 1998 Cykelringridning. Lørdag kl. 13.30 mødtes godt 45 børn børnene ved Føtex. Lørdag kl. 14.30 startede børneoptoget. Kl. 14.45 startede Cykelringridning i galgerne.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 9 år: Konge: Mark Christensen. Kronprins: Alexander Clausen. Prinsesse: Julie Freudendahl.  
       •     10 – 14 år: Dronning: Kristina Renner. Kronprins: Christian Lolk. Prins: Jacob Hansen.  
       •     Flotteste cykler: Jacob Nielsen flottelte pyntning. Louise Petersen, næstbedst. Lasse Hansen, tredje bedst.  
   De tre bedste fik i hver gruppe fik et gavekort á 100,- kr. De tre bedst pyntede cykler fik hver et gavekort á 100,- kr.  
 1999 Cykelringridning. Lørdag kl. 13.30 mødtes 77 børn ved Føtex. Lørdag kl. 14.30 startede børneoptoget. Kl. 14.45 startede Cykelringridning i galgerne.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 9 år: Dronning: Louise Petersen, 9 ringe.  Kronprinsesse: Sara Liv Hansen, 6 ringe. Prins: Rasmus Nielsen, 4 ringe.  
       •     10 – 14 år: Konge: Thomas Jørgensen, 10 ringe. Kronprins: Henrik Jensen, 9 ringe. Prins: Nikolaj Kristensen, 9 ringe.  
       •     Flotteste cykler: Alexander Krabbe Clausen, flottelte pyntning. Charlotte Kording, næstbedst. Anne Lund, tredje bedst.  
 2000 Cykelringridning. Lørdag kl. 13.00 mødtes 92 børn ved Føtex. Lørdag kl. 14.00 startede børneoptoget. Kl. 14.15 startede Cykelringridning i galgerne.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 9 år: Dronning: Charlotte Cording, Nybøl. Kronprins: Simon Jørgensen, Dybbøl. Prins Ebbe Poulsen, Øster Sottrup.  
       •     10 – 14 år: Konge: Nicolaj Quitzau, Kolding. Kronprins: Henrik Jensen, Sønderborg. Prins: Jacob Hansen, Sønderborg.  
       •     Flotteste cykler: Charlotte Cording, flottelte pyntning. Daniel Filskerskov, næstbedst. Camilla Cording, tredje bedst.  
  De tre bedste fik i hver gruppe fik et gavekort á 100,- kr. og en glaspokal. De tre bedst pyntede cykler fik hver et gavekort á 100,- kr.  
 2000 - 2017 Alle deltagende børn på Cykel, fik hver tre fribilletter til gøglet på pladsen.  
 2001 Cykelringridning. Lørdag kl. 13.00 mødtes 125 børn ved Føtex. Lørdag kl. 14.00 startede børneoptoget. Kl. 14.15 startede Cykelringridning i galgerne.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 9 år: Konge: Oscar Moos. Kronprins: Nick Thomsen. Prins: Christian Philipsen.  
       •     10 – 14 år: Konge: Simon Moos. Kronprins: Alexander Krappe. Prinsesse: Susanne Lang.  
       •     Flotteste cykler: Louise Nielsen, Sophie Jespersen og Christine Prat.  
  De tre bedste fik i hver gruppe fik et gavekort á 100,- kr. og en glaspokal. De tre bedst pyntede cykler fik hver et gavekort á 100,- kr.  
 2002 Cykelringridning. Lørdag kl. 12.30 mødtes 130 børn ved Føtex. Lørdag kl. 13.30 startede børneoptoget. Kl. 13.45 startede Cykelringridning i galgerne.  
  Vinderne blev:  
       •     3 – 9 år: Konge: Søren Andresen, Sønderborg. 7 ringe. Kronprinsesse: Helena Kjær Hansen, Sønderborg. 5 tinge. Prins: Nick Thomsen, Nordborg. 5 ringe.  
       •     10 – 14 år: Dronning: Heidi Jørgensen, Nordborg. 6 ringe. Kronprinsesse: Betina Andreassen, Sønderborg. 6. ringe. Prins: Druhmani Manucha, 6 ringe.  
 2003 Cykelringridning. Lørdag kl. 12.30 mødtes 131 børn ved Føtex. Lørdag kl. 13.30 startede børneoptoget. Kl. 13.45 startede Cykelringridning i galgerne.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 6 år: Dronning: Anne Christine Jørgensen, Ketting. Kronprinsesse: Emilie Andersen, Hellerup. Prinsesse: Anne Meier, Hellerup.  
       •     7 – 9 år: Konge: Nick. Thomsen, Nordborg. Kronprins: Oscar Moos, Sydals. Prins: Snårri Bergman, Sønderborg.  
       •     10 – 14 år: Dronning: Simone Moos, Sydals. Kronprins: Anders Wedau, Sønderborg. Prinsesse: Sanne Neumann, Sønderborg.  
       •     Flotteste cykler: Camilla Cording, Nybøl. Louise Nissen, Sydals. Emilie Andersen, Hellerup.  
 2004 Cykelringridning. Årets tema var Wild West. Lørdag kl. 12.30 mødtes 94 børn ved Føtex. Lørdag kl. 13.45 startede børneoptoget. Kl. 14.00 startede Cykelringridning i galgerne.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 6 år: Konge: Emil Thunø, Sønderborg. Kronprinsesse: Anne Christine Jørgensen, Augustenborg. Prinsesse: Anne Schulz Jørgensen, Hellerup.  
       •     7 – 9 år: Konge: Nick. Thomsen, Nordborg. Kronprins: Mark Thomsen, Nordborg. Prins: Azra Masleva, Sønderborg.  
       •     10 – 14 år: Konge: Søren Andresen, Egernsund. Kronprins: Ebbe Paulsen, Øster Sottrup. Prinsesse: Camilla Petersen, Sønderborg.  
       •     Flotteste cykler: Emilie Andersen, Hellerup. Louise Nissen, Høruphav. Nikolaj Dall Nielsen, Sønderborg.  
 2005 Cykelringridning. Årets tema var Middelalder. Lørdag kl. 12.30 mødtes ca. 100 børn ved Føtex. Lørdag kl. 13.45 startede børneoptoget. Kl. 14.00 startede Cykelringridning i galgerne.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 6 år: Dronning: Victoria Asgeirsdottir. Kronprinsesse: Helene Vigsgaard. Prins: Jens Nielsen.  
       •     7 – 9 år: Konge: Mark Thomsen. Kronprins: Patrick Petersen. Prins: Nareen Surrendan.  
       •     10 – 14 år: Konge: Ebbe Poulsen. Kronprins: Andreas Poulin. Prins Christian Philipsen.  
 2006 Cykelringridning. Årets tema var Middelalder. Lørdag kl. 12.30 mødtes ca. 95 børn ved Føtex. Lørdag kl. 13.45 startede børneoptoget. Kl. 14.00 startede Cykelringridning i galgerne.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 6 år: Konge: Nicolas Andersen, Vollerup, 6 år. Kronprins: Victor Langholtz, Sønderborg, 6 år. Prinsesse: Mathilde Norup, Haderslev, 6 år.  
       •     7 – 9 år: Dronning: Ida Bagge, Sottrup, 9 rå. Kronprins: Rasmus Frees, Aabenraa, 9 år.. Prins: Nikolaj Dall Nielsen, Sønderborg, 8 år.  
       •     10 – 14 år: Konge: Ebbe Bakke, Sottrup, 13 år. Kronprins: Mark Thomsen, Nordborg, 10 år. Prins: Nick. Thomsen, Nordborg, 10 år.  
       •     Flotteste cykler: Emilie Andersen, Hellerup, 8 år. Celina S. Petersen, Sønderborg, 7 år. Ida Bagge, Sottrup, 9 år.  
  Alle deltagende børn på Cykel fik hver: En LEGO gave – Deltagerdiplom.  
 2007 Cykelringridning. Årets tema var Middelalder. Lørdag kl. 12.30 mødtes ca. 80 børn ved Føtex. Lørdag kl. 13.45 startede børneoptoget. Kl. 14.00 startede Cykelringridning i galgerne.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 6 år: Dronning: Ditte Fink, Sønderborg. Kronprinsesse: Carla Langholtz, Sønderborg. Prins: Alexander Nielsen, Augustenborg.  
       •     7 – 9 år: Dronning: Anne Christine W. Jørgensen, Ketting. Kronprinsesse: Katrine Johansen, Dybbøl. Prins: Jeppe Snerling, Augustenborg.  
       •     10 – 14 år: Konge: Niels Christian Viggaard, Sønderborg. Kronprins: Ebbe Poulsen, Sottrup. Prins: Nick. Thomsen, Nordborg.  
       •     Flotteste cykler: Pernille Bagge, Sønderborg. Mathilde Kaimionpää, Sønderborg. Emilie Andersen, Hellerup.  
 2008 Cykelringridning. Lørdag kl. 12.30 mødtes ca. 64 børn ved Føtex. Lørdag kl. 13.45 startede børneoptoget. Kl. 14.00 startede Cykelringridning i galgerne.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 6 år: Dronning: Malene Nielsen, Augustenborg. Kronprinsesse: Signe Høegfangel, Majbøl. Prins: Mikkel Petersen, Sønderborg.  
       •     7 – 9 år: Konge: Jesper Petersen Nielsen, Augustenborg. Kronprinsesse: Sille Andersen, Sønderborg. Prinsesse: Laxsaa Surendran, Sønderborg.  
       •     10 – 14 år: Dronning: Ida Poulsen, Øster Sottrup. Kronprins: Rune Lassen Sottrupskov. Prinsesse: Maja Lassen Sottrupskov.  
       •     Flotteste cykler: Pernille Bagge, 6 år, Sønderborg. Katrine Sandvad Johansen, 9 år, Sønderborg. Victor Uldal, 7 år, Sønderborg.  
 2009 Cykelringridning. Lørdag kl. 12.30. Der deltog 71 børn ved Fri Cykler. kl. 13.30 startede børneoptoget. Kl. 14.00 startede Cykelringridning i galgerne.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 6 år: Dronning: Sharujan Surendran, Sønderborg. Kronprins: Joakim Christensen, Sønderborg. Prinsesse: Mille Tønder, Sønderborg.   
       •     7 – 9 år: Dronning: Helle Viggaard, Sønderborg. Kronprins: Magnus Gravlund, Vester Sottrup. Prinsesse: Jette Wangenheim, Bremen.   
       •     10 – 14 år: Dronning: Ida Bagge, Øster Sottrup. Kronprinsesse: Maja Lassen. Sottrupskov. Prinsesse: Cecilie Bagge, Sønderborg.   
       •     Bedst udsmykket cykel: Karla Willesen, Høruphav. Helene Vingaard, Sønderborg. Pernille Bagge, Sønderborg.  
 2010 Cykelringridning. Lørdag kl. 12.30. Der deltog 71 børn ved Fri Cykler. kl. 13.30 startede børneoptoget. Kl. 14.00 startede Cykelringridning i galgerne.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 6 år: 1. Præmie  Caroline Bladt, Augustenborg, 3 år. 2. Præmie Esben Olsen, Sønderborg, 5 år. 3. Præmie Reshekesh Rameshwaran, Vollerup, 4 år.   
       •     7 – 9 år: 1. Præmie  Emma Wells, Portland, USA, 9 år. 2. Præmie Mathilde Norup, Haderslev, 10 år. 3. Præmie Kristian Nyegaard Jensen, 8 år.   
       •     10 – 14 år: 1. Præmie Emma Wells, Portland, USA, 9 år. 2. Præmie Yda Bagge, Sønderborg, 13 år. 3. præmie Nicolai Clausen, Sønderborg, 11 år   
       •     Bedst udsmykket cykel: Steffan Sørensen, Sønderborg, 8 år. Præmie: 1 ny cykel.  
 2011 Cykelringridning. Lørdag kl. 12.30. Der deltog 75 børn ved Fri Cykler. kl. 13.30 startede børneoptoget. Kl. 14.00 startede Cykelringridning i galgerne.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 6 år: 1. Præmie Reshekesh Raneshwaran, Vollerup. 5. år. 2. Præmie Cecille Clausen, Sønderborg. 5 år. 3. Præmie Kasper Grau, Augustenborg. 5 år.   
       •     7 – 9 år: 1. Præmie Martin Grau, Augustenborg. 7. år.   2. Præmie Sune Hansen, Sønderborg. 7 år. 3. Præmie Pernille Bagge, Sønderborg. 9 år.   
       •     10 – 14 år: 1. Præmie Jesper Wildenschild, Gråsten. 13. år. 2. Præmie Sebastian Picthouski, Oldenburg, 10 år. 3. præmie Helene Viggaard, Sønderborg. 11 år.   
       •     Bedst udsmykket cykel:  Steffan Sørensen, Vollerup, 9 år. Præmie: 1 ny cykel.  
  Vinderen i hver gruppe fik et gavekort på 500,- kr. til Fir cykler.2. Pladsen fik cykelhjelm. 3. pladsen fik et lygtesæt.  
 2012 Cykelringridning. Lørdag kl. 12.30. Der deltog 56 børn ved Fri BikeShop.. kl. 13.30 startede børneoptoget. Kl. 14.00 startede Cykelringridning i galgerne.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 6 år: 1. Præmie Kasper Grau, Augustenborg. 6. år.  2. Præmie Shyami Rawashwaran, Sønderborg. 3 år. 3. Præmie Caroline Bladt, Augustenborg. 5 år.   
       •     7 – 9 år: 1. Præmie Martin Grau, Augustenborg. 8. år. 2. Præmie Emma Ljusera, Sønderborg. 7 år. 3. Præmie Sharujan Surendan, Sønderborg. 9 år.   
       •     10 – 14 år: 1. Præmie Mathias Clausen, Sønderborg. 11. år. 2. Præmie Pernille Bagge, Sønderborg. 10 år. 3. præmie Johanne Christiansen, Sønderborg. 10 år.   
       •     Bedst udsmykket cykel:   Cecilie Clausen, Sønderborg. 6 år.  
 2013 Cykelringridning  Lørdag kl. 12.30. Der deltog 96 børn ved Fri BikeShop. Optog startede kl. 13.30 gennem byen. Kl.14.00 startede Cykelringridningen i galgerne.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 6 år: 1. Præmie Tilde Mikkelsen. 2. Præmie Isabel Hansen. 3. Præmie Caroline Bladt.   
       •     7 – 9 år: 1. Præmie Philip Roager. 2. Præmie Oskar Lauritzen. 3. Præmie Emma Toft Bruun.   
       •     10 – 14 år: 1. Præmie Victor Langholtz. 2. Præmie Søren Hansen. 3. Præmie Frederik Roager.   
  Vinderne i de 3 aldersgrupper var sponsoreret af Fri BikeShop.   1. Pladsen fik en cykel.   2. Pladsen fik 1.000 kr. gavekort.   3. pladsen fik en cykelhjelm.  
  Som noget nyt blev afgørelsen af den flottest pyntede cykel, via online afstemning på facebook.  
  Vinderen blev kåret den 20. Juli 2013. Vinderen vandt en splinter ny Børnecykel fra Fri BikeShop.  
       •     Bedst udsmykket cykel: Oscar Jørgensen.  
  Alle deltagende børn på Cykel, fik hver tre fribilletter til gøglet på pladsen.  
 2014 Cykelringridning  Lørdag kl. 12.30. Der deltog 107 børn ved Fri BikeShop var rekord. Optog startede kl. 13.30 gennem byen. Kl.14.00 startede Cykelringridningen i galgerne i  
  Børneland.  
  Cykelringridningen var i år flyttet fra hestegalgerne til Børneland.  
  Der blev bygget seks mobilgalger, så selve cykel ringridnings konkurrencen kunne afvikles i god ro og orden i selve Børneland.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 6 år: 1. Præmie Emma Selmann Jørgensen. 2. Præmie Amalie Lund. 3. Præmie Emil Vedstesen.   
       •     7 – 9 år: 1. Præmie Philip Roager. 2. Præmie Rasmus Riis. 3. Præmie  Kasper Grau.   
       •     10 – 14 år: 1. Præmie Frederik Roager. 2. Præmie Casper Fink. 3. Præmie Søren Hansen.   
  Vinderne i de 3 aldersgrupper var sponsoreret af Fri BikeShop.   1. Pladsen fik en cykel.   2. Pladsen fik 1.000 kr. gavekort.   3. pladsen fik en cykelhjelm.  
       •     Bedst udsmykket cykel: Cecilie Clausen. Bedst pyntede cykel blev i år afgjort af et dommerpanel.  
             Vinderen havde pyntet sin cykel var inspireret af årets ringriderplakat der omhandlede 1864.  
 2015 Cykelringridning  Lørdag kl. 12.30. Der deltog 134 børn ved Fri BikeShop og var det største Cykelringridning siden 1978. Optog startede kl. 13.30 og gik gennem byen.  
  Cykelringridningen i galgerne i Børneland, startede kl. 14.00.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 6 år: 1. Præmie Olivia Clemmensen. 2. Præmie Signe Marie Roager. 3. Præmie Ida Louise Christensen.   
       •     7 – 9 år: 1. Præmie Jesper Dau. 2. Præmie  Louise Otten Jacobsen. 3. Præmie Jeppe Mygil Mattesen.   
       •     10 – 14 år: 1. Præmie Casper Fink. 2. Præmie Louise Otten Jacobsen. 3. Præmie Philip Roager.   
  Vinderne i de 3 aldersgrupper var sponsoreret af Fri BikeShop.   1. Pladsen fik en cykel.   2. Pladsen fik 1.000 kr. gavekort.   3. pladsen fik en cykelhjelm.  
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  Som noget nyt var der præmier til de 3 bedst pyntede cykler. Præmierne var sponsoreret af Universe og Fri BikeShop.  
  Vinderne blev:  
  1. Præmie: En ny cykel + sæsonkort pakke for hele familien til Universe. Ida Johannsen.  
  2. Præmie: Sæsonkort pakke for hele familien til Universe. Nicolai Bøttger Frømling.  
  3. Præmie: Fribilletter til Universe for hele familien. Maya Stahl.  
 2016 Cykelringridning  Lørdag kl. 12.30. Største cykelringridning nogen sinde i Sønderborg.  
  Igen i år voksede børnenes cykelringridning, som er en fast del af Børnelands aktiviteter under Ringriderfesten. Da cykelringridningen lørdag foregik i galgerne i Børneland var det med  
  det største antal deltagere i børnecykelringridning nogen sinde. Sønderborg har verdens eneste ringridermuseum, og de holder styr på alle statistikker omkring Sønderborg Ringridning.  
  Efter nærstudie af deltagerlisterne kan der ses at der aldrig nogen sinde i en cykelringriderhistorien, som går tilbage til 1921, været så mange børn til cykelringridning. Hvor hele 192  
  små cykelryttere deltog, i først det flotte optog og derefter dysten i galgerne.  
  Ikke kun med deltager antallet blev der skrevet historie. For første gang nogensinde i ringridnings historie blev resultaterne registreret digitalt og alle tilskuere kunne via deres telefon  
  følge stillingerne live mens dysten stod på. Der blev dystet i 3 aldersgrupper med præmier sponsoreret af Fri BikeShop.  
  Cykelringridningen i galgerne i Børneland, startede kl. 14.00.  
  Der blev dystet i 3 aldersgrupper med præmier sponsoreret af Fri BikeShop.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 6 år: 1. Præmie Martha Grøndahl. 2. Præmie Lucas Riley. 3. Præmie Adam Benkjer.   
       •     7 – 9 år: 1. Præmie Julie Dau. 2. Præmie Melanie Nørskov. 3. Præmie Anna Victoria Sørensen.   
       •     10 – 14 år: 1. Præmie Casper Fink. 2. Præmie Philip Roager. 3. Præmie Andreas Christensen.   
  Vinderne i de 3 aldersgrupper var sponsoreret af Fri BikeShop.   1. Pladsen fik en cykel.   2. Pladsen fik 1.000 kr. gavekort.   3. pladsen fik en cykelhjelm.  
  Igen i år var der også præmier til de 3 bedst pyntede cykler. Præmierne var sponsoreret af Universe og Fri BikeShop.  
  Vinderne blev:  
  1. Præmie: En ny cykel + sæsonkort pakke for hele familien til Universe. Marcus Lykke.  
  2. Præmie: Sæsonkort pakke for hele familien til Universe. Tobias Lorenzen.  
  3. Præmie: Fribilletter til Universe for hele familien. Olivia Clemmensen.  
 2017 Gratis Cykelringridning  Lørdag kl. 12.30. Største cykelringridning nogen sinde i Sønderborg, med præmier for over 20.000 kr.  
  Hele 207 små cykelryttere deltog, i det flotte optog gennem byen og derefter dysten i galgerne i Børneland. Rekorden som blev slået var fra sidste år hvor der deltog 192 børn.  
  Igen i år afviklede Børneland ringridning udelukkende via digital resultatregistrering og alle gæster kunne følge med på deres mobiltelefon på cykelringridning.dk, hvor resultaterne  
  løbende blev opdateret live. Alle deltager fik en gratis børnebillet til Universe og en softice fra Promenaden.  
  Cykelringridningen i galgerne i Børneland, startede kl. 14.00.  
  Der blev dystet i 3 aldersgrupper med præmier sponsoreret af Fri BikeShop.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 6 år: 1. Præmie Josefine Biering Nielsen. 2. Præmie Maja Nielsen. 3. Præmie Filippa Lykke.   
       •     7 – 9 år: 1. Præmie Julie Dau. 2. Præmie Lærke Pankoke. 3. Præmie Emma Selmann Jørgensen.   
       •     10 – 14 år: 1. Præmie Philip Roage. 2. Præmie Casper Fink. 3. Præmie Andreas Christensen.   
  Vinderne i de 3 aldersgrupper var sponsoreret af Fri BikeShop.   1. Pladsen fik en cykel.   2. Pladsen fik 1.000 kr. gavekort.   3. pladsen fik en cykelhjelm.  
  Ikke kun vinderne i galgerne vandt flotte præmier, de 3 bedste og mest kreative pyntede cykler vandt også. Præmierne var sponsoreret af Universe Science Park og Fri BikeShop.  
  Vinderne blev:  
  1. Præmie: En ny cykel + sæsonkort pakke for hele familien til Universe. Theis Heick, 11 år.  
  2. Præmie: Sæsonkort pakke for hele familien til Universe. Laura Rasmussen, 5 år.  
  3. Præmie: Fribilletter til Universe for hele familien. Dicte Thorning, 4 år.  
 2018 Gratis Cykelringridning. Cyklerne blev pyntet ved Fri BirkeShop, Alsgade 2, Lørdag kl. 12.30. Hele 170 cykelryttere deltog. Kl. 13.30 startede det flotte optog gennem byen og derefter  
  cykelringridning i galgerne, i Børneland, kl. 14.00.  
  Igen i år afviklede Børneland ringridning udelukkende via digital resultatregistrering og alle gæster kunne følge med på deres mobiltelefon på cykelringridning.dk, hvor resultaterne løbende  
  blev opdateret live. Alle deltager fik en gratis børnebillet til Universe og en softice fra Promenaden. Tilmeldte man sig inden, fik man oveni en gratis tilmeldingspakke.  
  Præmier til en samlet værdi af over 20.000 kroner.  
  Cykelringridningen i galgerne i Børneland, startede kl. 14.00.  
  Der blev dystet i 3 aldersgrupper med præmier sponsoreret af Fri BikeShop.  
  Vinderne blev:  
       •     0 – 6 år: 1. Præmie Philippa Bonefeld. 2. Præmie William Rasmussen 3. Præmie Villads Bruun Sørensen.   
       •     7 – 9 år: 1. Præmie Laura Jessen. 2. Præmie Niklas Jensen 3. Præmie Lærke Pankoke.   
       •     10 – 14 år: 1. Præmie Philip Roager. 2. Præmie Martin Grau. 3. Præmie Louise Otten Jakobsen.   
  Vinderne i de 3 aldersgrupper var sponsoreret af Fri BikeShop.   1. Pladsen fik en cykel.   2. Pladsen fik 1.000 kr. gavekort.   3. pladsen fik en cykelhjelm.  
  Ikke kun vinderne i galgerne vandt flotte præmier, de 3 bedste og mest kreative pyntede cykler vandt også. Præmierne var sponsoreret af Universe Science Park og Fri BikeShop.  
  Vinderne blev:  
  1. Præmie: En ny cykel + sæsonkort pakke for hele familien til Universe. Lukas Rasmussen.  
  2. Præmie: Sæsonkort pakke for hele familien til Universe. William Jørgensen  
  3. Præmie: Fribilletter til Universe for hele familien. Palle Polaszk.  
 2019 Gratis Cykelringridning.  Cyklerne blev pyntet ved Fri BirkeShop, Alsgade 2, Lørdag kl. 12.30. Hele 181 cykelryttere deltog. Kl. 13.30 startede det flotte optog gennem byen og derefter  
  cykelringridning i galgerne, i Børneland, kl. 14.00. Broager Brandværns Showband og Sønderborg Pipes and Drums var med i optoget gennem byen.  
  Præmier til en samlet værdi af over 20.000 kroner.  
  Fordi der var så mange flot pyntede cykler havde dommerkomiteen svært ved at beslutte sig, derfor blev der uddelt 2 ekstra præmier. Hele 5 cykler blev præmieret for deres flotte pynt.  
  Der blev dystet i 3 aldersgrupper med præmier sponsoreret af Fri BikeShop og vinderne var:  
       •     0 – 6 år: 1. Præmie Villads Skou 2. Præmie Agnes Minke Mrzyglod 3. Præmie Alba Pape Søndergaard   
       •     7 – 9 år: 1. Præmie Sedin Trbonja 2. Præmie Sofie Selmann Jørgensen 3. Præmie Ashkan Kaasgaard Alizadeh   
       •    10 – 14 år: 1. Præmie Philip Roager 2. Præmie Oliver Skou 3. Præmie Louise Otten Jakobsen   
  Vinderne i de 3 aldersgrupper var sponsoreret af Fri BikeShop.   1. Pladsen fik en cykel.   2. Pladsen fik 1.000 kr. gavekort.   3. pladsen fik en cykelhjelm.  
  Ikke kun vinderne i galgerne vandt flotte præmier, de 5 bedste og mest kreative pyntede cykler vandt også. Præmierne var sponsoreret af Universe Science Park og Fri BikeShop.  
  1. Præmie: En ny cykel + sæsonkort pakke for hele familien til Universe. Tobias Hansen 5 år. Cyklen som politibil.  
  2. Præmie: Sæsonkort pakke for hele familien til Universe. Laura Rasmusen 7 år. Cyklen som Hotel Alsik.  
  3. Præmie: Fribilletter til Universe for hele familien. William Jørgensen 4 år.  Cyklen som panda.  
  Extra. 4. Præmie: gavekort på 250 kr. til FriBikeShop Emily Huess 11 år.  Cyklen som affald.  
  Extra. 5. Præmie: gavekort på 250 kr. til FriBikeShop Lukas Rasmussen 10 år.  Cyklen som Dannebrog.  
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http://cykelringridning.dk
http://cykelringridning.dk
http://www.ringridermuseet.dk/images/Borneforlystelser.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1966-born-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1966-born.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1969-born.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1971-born.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1972-born.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1974-born.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1975-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1976-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1977-born.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1978-born-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1978-born.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1979-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1979-born.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1980-born.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1981-Kar-Kar.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1982-born.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1983-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1983-born.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1984-born.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1985-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1985-galge.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1985-born-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1985-born.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1986-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1987-born-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1987-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1988-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1989-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1990-born-4.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1990--Sonderborg-Garden-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1990-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1995-Cykel-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1995-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1996-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1997-Cykel-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1998-Cykel-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1999-Cykel-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1999-Cykel-born-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2000-Cykel-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2000-Cykel-born-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2000-born-cykel.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2000-Cykel-born-3.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2001-Cykel-born-3.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2001-Cykel-born-4.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2001-Cykel-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2001-Cykel-born-2.gif
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http://www.ringridermuseet.dk/images/1999-Cykel-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1999-Cykel-born-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2000-Cykel-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2000-Cykel-born-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2000-born-cykel.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2000-Cykel-born-3.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2001-Cykel-born-3.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2001-Cykel-born-4.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2001-Cykel-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2001-Cykel-born-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2002-born-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2002-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2002-Cykel-born-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2002-Cykel-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2004-Cykel-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2004-Cykel-born-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2005-Cykel-born-3.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2005-Cykel-born-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2005-Cykel-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2006-Cykel-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2007-Cykel-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2007-Cykel-born-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2008-Cykel-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2009-Cykel-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Cykel-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Cykel-3.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2010-Cykel-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2011-Cykel-4.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2011-born-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2011-Cykel-5.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2011-Cykel-2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2011-Cykel-3.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2012-Cykel-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2012-Cykel-14.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2012-Cykel.2.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2012-Cykel-7.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2012-Cykel.6.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2012-Cykel-5.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2012-Cykel-9.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2012-Cykel-11.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2012-Cykel-15.gif
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Da ringrider-damerne kom til
 
   

 Da ringrider-damerne kom til  

   

 

I de første næsten halvtreds år ved ringridningen i Sønderborg, var det kun mænd fra land og by, der red efter den lille ring. Den holdning bevarede Ringriderfesten i øvrigt set med nutidens øjne altså uhyrligt længere end samfundet omkring sig. Når Ringriderfrokosten i dag alligevel bevares
som en "manne-sag", så skal årsagen her til nok søges i, at dels accepterer kvinderne med lidt gedulgt overbærenhed denne mændenes lille "pudseløjerlighed", dels ville det vel om Hovedkomitéen fulgte Aabenraa's og Gråstens eksempel, og overgav sig til damerne, være et spørgsmål om,
hvem af de 1200 herrer, der iht de de nye sikkerhedsbestemmelser skulle vige for at damerne kunne deltage. Med års mellemrum har forskellige Ringrider-fruer sammen med en af Ringriderpladsens restauranter, forsøgt at skabe en damefrokost. Det lykkedes ikke, første gang for ca. 50 år
siden på grund af stejl modstand hos ægtemændene. Anden gang for små 30 år siden var damernes interesse slet ikke til stede. Til gengæld overtog Byfesten i 1976 idéen og har siden gennemført den med bragende succes.

Damerne brød traditionen første gang i 1933
Men tilbage til det væsentlige, selve ringridningen og damernes deltagelse. I 1933 brød kvinderne traditionen, og det var de to, Gudrun Eriksen og Moisen. 1937 red den første pige med i ponygalgen, det var 10-årige Edith Lohman fra Sønderborg. Fra annalerne kan det noteres, at der i 1947
deltog 9 damer om tirsdagen, som dengang var den store og mest betydningsfulde ringriderdag. At antallet af kvindelige ryttere langsomt voksede, kan også ses af, at fra 1969 skal damer over 15 år betale ridekort, men kan også fremover opnå konge - eller måske rettere dronninge-
værdigheden.  Første gang en kvindelig rytter deltog i den såkaldte kongeomridning, hvor kongen ud af den gang 19 ringridere skulle findes, var i 1979, og det var Sonja Wortmann fra Padborg. Hurtigt efter fulgte andre damer op, i 1975 var det Magdalene Hansen fra Bjerndrup Mark og Helle
Clausen, Kasmosegård var den tredje dame, der deltog. Kongeomridningen fik i 1981 for første gang en pige med, det var Hanne Hoeck, 13 år, fra Tumbøl.
Hidtil havde der ikke været nogen mindste alder for at deltage i Ringridningen i Sønderborg, og i 1983 deltog den yngste rytter nogensinde, 4-årige Heidi Taul Petersen, Vollerup. Selv om hendes deltagelse gik godt, besluttede Rytterkomitéen af sikkerhedsmæssige grunde, at fremover skal
børneryttere være fyldte 6 år.

 

   

    

  1933
Frk. Eriksen, Frk. Moisen

1933
Gudrun Eriksen

1933
Gudrun Eriksen

  

   

 

Nu overgår damerne mændene !
Som årene er gået har kvinderne vundet ind på de mandlige rytteres domæne. Ud af ringrider-dynastier er der vokset adskillige dygtige kvindelige ringridere. Familien Breum i Ustrup ved Haderslev har for eksempel produceret den første kvindelige "konge" i Sønderborg, idet datteren Birthe
vandt søndags, tirsdags eller fredags-titlen i såvel 1981,1984 som i 1985,87,1991, 95, 97 og 98. Den 5 år yngre søster, Jytte, vandt kongetitlen i såvel 1984, 85 og 95. Søstrene er desuden blevet kronprins eller prins i årene 1980,84, 85, 86, 87, 89, 92, 98, 2000 og i 1995 dukker et nyt Breum-
navn op, lillesøster Gitte som kronprins. og som prins i 96 og  99.  Sønderborg-rytteren Helle Nielsen vandt titlen i 1983 og 87. I 1990 blev Dorte Clausen, Hinmark søndagskonge, og året efter Heidi Hansen, Kær.  1992 hed kongen Pia Dau Andersen fra Højer, i 1993 Yvonne Byllemos fra
Felsted og i 1994 blev Ghita Clausen, Sønderborg tirsdagskonge og Charlotte Schultz, Gredstedbro søndagskonge.  Måske var det symbolsk for det nye sekel, da 3 kvindelige ryttere ved Søndags-ringridningen i år 2000 besatte pladserne som konge, kronprins og prins. Det var i kronologisk
rækkefølge, Pia Dau Møller fra Højer, Birthe Breum, Vojens og Lotte Møller, Fynshav.
Siden år 2000 har damerne 23 gange placeret sig som konge, kronprins eller prins. De 8 gange som konge. Endda som fredags konge i såvel 2009, 2010, 2011 og 2012.
Alle damer der har taget en titel er nævnt med grønt på listen over samtlige titel vindere siden 1888  på listen her på hjemmesiden under Rytterresultater.

Første kvindelige adjudant - og forrider
Fra en forsigtig start i 1933 og til i dag har kvinderne altså markeret sig, hvilket også kan ses på kendsgerningen, at i 1996 valgte Rytterkomitéen Lotte Plum fra Sønderborg til det ærefulde hverv som den ene af de to ryttere, der som Adjudanter skal sikre, at formanden kommer vel igennem
optoget gennem byen, såvel ud som hjem. Lenette Jørgensen, Langdel blev i 2001 som første kvinde valgt til Forrider, altså den, der har ansvaret for afviklingen i sin galge, det er galge 18, og som rider forrest for rytterne i sin galge i optoget. Lenette har i flere år hørt til ryttereliten, og har også
deltaget i konge-omridningen. Med flere kvindelige ryttere end mænd ved ringridningen i 2002, er det i nutidens Danmark helt naturligt, at damerne med såvel deltagerantal som de betydningsfulde rytterhverv og som komitémedlemmer er blevet medansvarlige for, at Rytterkomitéen fører
Ringriderfesten i Sønderborg videre i en demokratisk og samtidig ånd.
Medaljerne for lang og ubrudt trofast deltagelse i ringridningen i Sønderborg, må de kvindelige ryttere alligevel finde sig tilfredse med at få ved en særlig ceremoni Ringrider-søndag foran Rytterkomitéens telt - til gengæld får de et "muttes å e kjaf" af såvel Formanden som Ritmesteren. Et kys
på kinden, det vil de mandlige ryttere og komité-medlemmer, som får deres velfortjente medaljer under mandagens herrefrokost, sikkert betakke sig.

Kort om de kvindelige ryttere
Der skulle gå næsten 50 år inden der deltog kvindelige ryttere ved Ringriderfesten i Sønderborg. Støt og roligt er antallet siden steget indtil damerne i år 2002 overgik mændene i antal ryttere. I 1984 første kvindelige "konge",  Birthe Breum fra Vedsted. Siden har en dame vundet tirsdags-titlen i
1985, 87, 91, 92, 93, 94. Fra 1996 er tirsdags-ridningen ændret til fredag, og her er titlen vundet af en dame i 1997 og 99. Søndagskonge var for første gang en dame i 1981, også Birthe Breum. Siden har det været en dame i 1983, 87, 90, 91, 94 og 95. Fra 1980 og indtil dato har 13 damer
taget kronprinsetitlen og 18 erhvervet prinsetitlen.

Sådan opstod et kvindeligt ringriderdynasti
Velkendt er det, at der ved Ringriderfesten i Sønderborg deltager flere mandlige rytterdynastier, alle med rod flere generationer tilbage. Til gengæld rækker det mest fremtrædende kvindelige dynasti ikke engang et halvt hundrede år tilbage. "Stamfaderen" er Egon Breum, født i 1936, og selv
aktiv ringrider med sin første deltagelse i Sønderborg i 1972. Hans ildhu, entusiasme og træningsflid har han overført til sine døtre, Birthe, Jytte og Gitte. Birthe, den ældste datter, har været ringriderkonge i Sønderborg 5 gange, første gang i 1981, kronprins 3 gange og prins 3 gange. Jytte blev
konge i Sønderborg første gang i 1984 og allerede året efter på ny samt i 1995. Kronprins 3 gange og prins 2 gange. Yngste Breum-datter, Gitte, blev kronprins i 1955 og 1995 og erhvervede prinsetitlen i 1996 og 1999. Birthe Breum havde 2002 sin 8 årige datter Line med til Sønderborg som
ringrider for første gang, Breum-dynastiets fremtid synes sikret endnu en generation. Glemmes må bestemt ikke, at Fru Breum, dynastiets "stammoder", er familiens uundværlige "sevice-mand" ved familiens deltagelse i ringridninger overalt i Sønderjylland - hun fortjente en medalje !

Per Christensen. April. 2013.

 

   
   

 Klip fra protokoller  

   

 

         Disse Damer startede i trediverne.
1933 Frøken Gudrun Eriksen, (gift Andresen) Havnbjerg, født 1915. Red med i 1933 – 1934 – 1935 – 1936 – 1937.
1933 Frøken Moisen, Havnbjerg, født 1915. Red med i 1933 – 1934.
         Der var ikke præmier til Damer i 1933. I 1934 blev der oprettet en damerække.
1934 Frøken Agnete Madsen, Ravnskobbel, født 1918. Red med i 1934 – 1935 – 1936 – 1937 og 1939.
1937 Frøken Christine Vogt, Kegnæs, født 1920. Red med i 1937 og 1939 og 1941 og 1942.
1937 Frøken Gisela Bierbaum, Sønderborg, født 1920. Red med i 1937 og 1939.
1939 Frøken Ingeborg Kock, Sundsmark, født 1921. Red med i 1939 og 1941 og 1942.
1939 Frøken Kata Kock, Skodsbølmark, født 1921. Red med i 1939 og 1941 og 1942.

         Disse Piger startede i trediverne. 
1888 – 1936 Man skal være 15 år for at deltage.
         Drenge og piger deltog for førte gang i ringridningen i 1937. Der deltog 6 drenge og 1 pige.
1937 Edith Lohmann, Sønderborg, født 1926. Red med i  1937 – 1939 – 1941 – 1942 og 1946.

1949 Christa Clausen,( f. Mathisen) Østerlund, Købingsmark, født i 1935. 
         Christa blev den første dame der fik 10 års medalje i 1958, - 15 års medalje i 1968, - 20 års medalje i 1998, red med sidste gang i 2002, 
         har redet med 24 gange.
         Christa fik sin medalje i Rytterkomitevognen.
1951 Sonja Christensen, (f. Hansen) Elstrup, Ulkebøl, født i 1939. 
         Sonja var den anden der fik 10 års medalje i 1960, var den første kvindelige rytter der modtog 25 års medalje i 1975.
         Sonja var meget aktiv og har som den første dame fået 45 års medalje i 1995, har redet med uafbrudt siden starten i 1951, i alt 48 gange. 

 

 1974 Damer og børn under 15 år kunne ikke vinde kongetitlen, først fra 1974 kunne damerne vinde kongetitlen.
         Sonja Wortmann, Padborg. Var den første dame, der deltog i kongeomridningen i 1974. 1 dame og 18 herrer deltog i kongeomridningen.

 

 1975 Kvindelige rytter modtager ikke mere medalje i Rytterkomitevognen. Kvindelige rytter får nu uddelt medaljer i den store pause, om tirsdagen.  
 1976 De første damer der blev Dronning - Kronprinsesse - Prinsesse. (Konge - Kronprins - Prins):  
          Inga Jensen, Holmskov (16 år) var den første dame der blev Kronprinsesse. Søndag den 11. Juli. 1976.  
 1980 Helle Clausen, Kasmosegård, var den første dame der blev Prinsesse. Tirsdag den 15. Juli. 1980.  
 1981 Birthe Breum, Ustrup (16 år), var den første dame der blev Dronning. Søndag den, 12. Juli. 1981.  
 1984 Jytte Breum, Ustrup, var den anden dame der blev Dronning. Tirsdag den, 10. Juli. 1984.  
 1995 Sonja Christensen, Elstrup, har som den første dame fået 45 års medalje, har redet med uafbrudt siden hun startede i 1951. Har reddet med i alt 48 gange.  
 1996 Kvindelige rytter får nu uddelt medaljer i den store pause, om søndagen ved Rytterkomitevognen.  
 2005 I maj måned blev der for første gang udsendt breve til rytterne som kunne modtage medalje i 2005.  
 2007 Var det første gang der var lige mange damer og herrer der modtog medaljer. 34 Damer - 34 Herrer. I alt 68 medaljemodtager.  

 2012 Inge Toft, Broager, har som den anden dame fået 45 års medalje, har redet med uafbrudt siden hun startede i 1968.
         Der var 2 rekorder. Det var første gang der var flere damer end herrer, der modtog medaljer 51 Damer - 36 Herre. I alt 87 medaljemodtager.

 

 2013 Jette Thomsen, Vester Sottrup. Fik årsmedalje nr. 3.000 og en gave.  
 2017 Inge Toft, Broager, 58 år, har som den første dame fået 50 års medalje, har redet med uafbrudt siden hun startede i 1968. Stammer fra Skelde.  
   

  

 1962   
Irene Hvid, gift Mamsen

1975
Sonja Christensen

1982 1983
 

2010
 

 

       

  

    2012 45 års medalje
Inge Toft

2013 Årsmedalje nr. 3.000

Jette Thomsen

2013 40 års medalje

Lotte Plum, Rytterkomiteen

2014 40 års medalje

Margit Taul Petersen - Conny Schmidt Petersen

   2017 50 års medalje
Inge Toft
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Hvordan deltager man ved ridningen - 2015.
 
   

 Hvordan deltager man ved ridningen - Ringriderfesten i Sønderborg  

   
 Er der alderskrav ?  
 Du skal være fyldt 6 år.  
   
 Hvad med påklædning ?  

 
Mørk/sort jakke , hvide ridebukser, hvid skjorte eller hvid stævne t-shirt ,hvid kasket samt lange sorte støvler, med eller uden sporer, og egen eller lånt hvid lanse og gerne vores ringriderslips.
Det anbefales af sikkerhedsmæssige hensyn, at bruge ridehjelm med hvidt overtræk. 
Regntøj skal ligeledes være sort/mørk.

 

   
 Hvad med lanse ?  
 Det er tilladt at benytte sin egen lanse.  
 Det er dog et krav, at lansen er malet helt hvid.  
 Er man ikke i besiddelse af en lanse, kan man låne en af Ringriderfesten.  
 Udlånet foregår ved indgangen til Slotspladsen, inden optoget og den afleveres samme sted efter aftenoptoget.  
   
 Skal jeg melde til ?  
 Der kræves ingen tilmelding.  
 Du skal blot møde op på slotspladsen med din hest og reglementeret påklædt.  
 Men det kan være en god ide at kontakte en forrider inden du møder op og have reserveret en plads i en galge.  
   
 Hvad med ridekort ?  
 Ridekort er obligatorisk for at deltage.  
 Hvis du er under 15 år er ridekortet gratis.  
 Er du 15 år eller mere koster ridekortet kr.100,00.  
 Ridekortet gælder begge ridedage og kan herudover på alle festens 4 dage anvendes som adgangsbillet til festpladsen.  
 Det er væsentligt at det udfyldes præcist for at du kan blive registeret korrekt under konkurrencen og hvis der skulle blive behov for at kontakte dig.  
 Ridekortet kan erhverves hos forriderne og på slotspladsen inden optoget. Kontakt Forriderne, klik her.  
   
 Er du ny rytter og har spørgsmål ?  
 kontakt - Jan Bonde eller Peter Jørgensen fra Rytterkomiteen  
   
 Hvem kan jeg ellers kontakte for spørgsmål ?  
 Enten et medlem af rytterkomiteen eller en af forriderne.  
 Du kan finde relevante tlf. nr. / mailadresser på:    https://www.ringriderfesten.dk/  
   
 Hvor skal du møde ?  
 Rytterne mødes på slotspladsen ved Sønderborg Slot.  
 Fredag senest kl. 11.00.  
 Søndag senest kl. 11.00.  
 Som deltager skal du afsætte hele dagen.  
 Din deltagelse slutter først efter aftenoptoget, som slutter på slotspladsen kl. ca. 20- 20.30.  
 Din deltagelse slutter først efter aftenoptoget, som slutter på slotspladsen kl ca 20- 20.30.  

  

   
 Hvilken galge ?  
 På slotspladsen skal du finde din galge.  
 Forriderne vil være på pladsen, ved deres galger og være behjælpelig.  
 Men det kan være en god ide, at kontakte en forrider inden du møder op og have reserveret en plads i en galge.  
 Klik her for at kontakte forrider  
 Optoget op gennem byen starter kl. 11.30.  
 Har du spørgsmål på Slotspladsen når du møder med din hest kan du kontakte Jan Bonde eller Peter Jørgensen fra Rytterkomiteen.  
 Kort over Slotspladsen med  bane/galgeopstilling.  

  

   
 Hvilken hest ?  
 Du skal finde dig en rolig hest.  
 En hoppe eller en vallak.  
 Hingste og ondartede heste må ikke benyttes.  
 Det er tilladt at to ryttere benytter samme hest, dog kan de to ryttere ikke ride på samme hold.  
   
 Hvor kan jeg parkere ?  
 Parkering med hestetrailer eller lastbil på ridedagene:  
 Der er sørget for plads til parkering med hestetrailer og lastbiler på Sundquistgade i Sønderborg.  
   
 Hvordan foregår ridtet i galgerne ?  
 Hver galge deles i to hold. (første hold og andet hold). Der rides to gange 12 ridt (i alt 24 ridt pr. ridedag).  
 Når det ene hold rider, holder det andet hold pause.  
 Du skal selv holde dig klar når holdene skal skifte.  
 Der er hesteholdere på pladsen til at holde din hest i pausen for egen regning.  
   
 Skal jeg have forsikring ?  
 Du skal selv have en ansvarforsikring.  
 Ringriderfesten har tegnet en ulykkesforsikring, læs mere om forsikringen, ved at klikke her.  
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"Kampen om den gyldne Ring"
 
   

 "Kampen om den gyldne Ring"   2007  

   

 

I anledning af den nye Ringrendingsbane ved Sønderborg Slot, besluttede Ringriderkomiteen at afholde en særlig kongeridning, lørdag den 7 juli kl. 13.00.
Ridningen foregik som en traditionel kongeomridning.
I 1996 flyttede Ringriderfesten i Sønderborg fra Søndag - Tirsdag til: Fredag – Søndag.
Inviteret blev de sidste 11 års: Konger/dronninger, kronprinser og prinser, samt Konge, kronprins og prins fra fredagens ringridning 2007.

Præmierne var:

Kongegevinst:     gavekort    6.000 kr. + en forgyldt ring.
Kronprins:           gavekort    3.000 kr.
Prins:                  gavekort    1.500 kr.
Øv. Deltagere:    gavekort       200 kr.

Påklædning:
Hvide bukser, hvid hat, sorte støvler og sort jakke.

Velkomst ved:
Formand Peter Hansen.

Vinderne af ”Kampen om den gyldne Ring” blev:

 

  

Konge Claus Hissel, Tumbøl 14 ridt 7 ringe.
Kronprins Hans Nicolajsen, Dybbøl 14 ridt 6 ringe.
Prins Johannes Nielsen Brink, Toftlund   8 ridt 5 ringe.
    
3 ringe Lars Kjeldstrøm, Toftlund 1 ringe Rasmus Juhl, Toftlund
3 ringe Hary Clausen, Holmskov 1 ringe Lars Appel, Rangstrup
3 ringe Benny Kohls, Nr. Hostrup 1 ringe Finn Thomsen, Vester Sottrup
2 ringe Lenette Olesen, Rangstrup 1 ringe Hans Kaufmann, Tumbøl
2 ringe Tina P. Nielsen, Augustenborg 0 ringe Yvonne Appel, Rangstrup
2 ringe Lene Delf Nielsen, Østerholm 0 ringe Lotte Møller, Fynshav
2 ringe Martin Clausen, Holmskov 0 ringe Heidi Taul Nørbæk, Vollerup
2 ringe Henning Andersen, Skast 0 ringe Lene Lilholdt Jacobsen, Løjt Kirkeby
2 ringe Torben Kaufmann, Tumbøl 0 ringe Jørgen Schmidt, Vollerup
2 ringe Peter Greisen, Tumbøl 0 ringe Ole Olesen, Rangstrup
1 ringe Inga Clausen, Holmskov 0 ringe Mogens Hansen, Rinkenæs
1 ringe Pia Dau Müller, Højer   

  

      

    

  
Forgyldt ring 2 x 4 cm.

Graveret:   DEN GYLDNE RING 7 -
7 - 07

Ringrendingsbane ved Sønderborg Slot
 

  

   
   
   
   

 "Kampen om den gyldne Ring"   2008  

   
 I anledning af Ringriderfesten i Sønderborg´s 120 års jubilæum, afholdes en særlig kongeridning, lørdag den 12. juli kl. 13.00.  

 Inviteret blev de sidste 10 års: Konger, Kronprinser og Prinser, samt Konge, kronprins og prins fra fredagens ringridning 2008.
Ridningen foregik som en traditionel kongeomridning.

 

   

 

Præmierne var:

Kongegevinst:      gavekort    6.000 kr.  + en guld nål
Kronprins:            gavekort    3.000 kr.
Prins:                   gavekort    1.500 kr.
Øv. Deltagere:     gavekort       200 kr.

Påklædning:
Hvide bukser, hvid hat, sorte støvler og sort jakke.

 

   

 Velkomst ved:
Formand Peter Hansen og Museumsinspektør Inge Adriansen.

 

   
 Vinderne af ”Kampen om den gyldne Ring” blev:  

  

Konge Torben Kaufmann, Tumbøl 10 ridt 9 ringe.
Kronprins Lene Delf Nielsen, Østerholm 10 ridt 8 ringe.
Prins Ole Olesen, Rangstrup   8 ridt 6 ringe.
    
5 ringe Lene Lilholdt Jacobsen, Løjt Kirkeby 1 ringe Mogens Hansen, Rinkenæs
4 ringe Peter Greisen, Tumbøl 1 ringe Lars Kjeldstrøm, Toftlund
3 ringe Heidi Tau Nørbæk, Vollerup 1 ringe Johannes Nielsen Brink, Toftlund
3 ringe Rasmus Juhl, Toflund 0 ringe Inga Clausen, Holmskov
2 ringe Yvonne Appel, Rangstrup 0 ringe Lenette Olesen, Rangstrup
2 ringe Jacob Clausen, Holmskov 0 ringe Claus Fey, Visby
2 ringe Martin Clausen, Holmskov 0 ringe Henning Andersen, Skast
2 ringe Lars Appel, Rangstrup 0 ringe Hary Clausen, Holmskov
2 ringe Claus Hissel, Tumbøl 0 ringe Peter Struck, Mølmark

  

   

 
Torben Kaufmann, 29 år, vandt lørdagens konkurrence efter en skrap dyst med den 20-årige Lene Delf Nielsen.
Den gyldne Ring på 5 m.m. måtte vendes om, så hullet "kun" var 4 m.m. inden den endelige vinder kunne findes.
For første gang i Ringridningens historie, blev der redet efter en ring med "kun" 4 m.m. hul.

 

   

 Næste gang, der skal dystes om ”Kampen om den gyldne Ring”, er om fem år, når Ringriderfesten i Sønderborg fylder 125
år.

 

   

  

 Den gyldne Ring:     Konisk     Forside 5 m.m.     Bagside 4 m.m.. Konge Torben Kaufmann  
   
   

 

   

 "Kampen om den gyldne Ring"   2013  

 Lørdag den 13. juli 2013, Kl. 13.00.  
   
 I anledning af Ringriderfesten i Sønderborg´s 125 års jubilæum, afholdes en særlig kongeridning, lørdag den 13. juli kl. 13.00.  

 Ringridningen vil finde sted umiddelbart efter, at den store koncert er slut på Rådhuspladsen i Sønderborg. Speakeren vil annoncere over for publikum at konkurrencen starter ved slottet, og de 5 orkestrer som deltager i koncerten, vil marchere fra Rådhuspladsen til Slotspladsen for på den
måde at sikre at publikum følger med ned til Slottet.

 

   
 12.00                                   I tidsrummet frem til 12.45 vil der være mulighed for at prøve den historiske bane inden selve ringridningen.  
 12.45                                   Ringriderfestens Engelske orkester spiller.  
 13.00                                   Velkomst ved:  
                                                                     Formand Peter Hansen.  
                                                                     Museums Inspektør Inge Adriansen.  
 13.10                                   Ridningen begynder.  
                                             Selve ridningen vil foregår som en kongeomridning, hvor deltagerne udgår hvis ringen ikke afleveres. Reglerne vil være de kendte.  
    -   Ringen skal afleveres.  
                                                                     -   Der må maksimalt vendes en gang pr. ridt.  
                                             Der rides i følgende rækkefølge:  
                                                                     Herrer stigende årsrække.  
                                                                     Damer faldende årsrække.  
                                             Præmierne som er sponsoreret af ejendomsmæglerfirmaet Home er som følger:  
                                                                     Kongegevinst gavekort       kr. 7.500,-  
                                                                     Kronprins       gavekort        kr. 4.500,-  
                                                                     Prins              gavekort        kr. 1.500,-  
                                             Påklædning:  Hvide bukser, hvid hat, sorte støvler og sort jakke.  
                                             Hvid lanse.  
 Ca. 14.15                            Præmieoverrækkelse ved Ritmesteren.  
   
 Der vil i forbindelse med arrangementet være mulighed for at købe øl og vand samt ringriderpølser.  
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 Ringriderfesten i Sønderborg.  
   
   

  

 Ole Olesen - Henning Andersen - Anette Bonnichsen  Jubilæumsnål 2 x 4 cm.  
  Alle ryttere fik en Jubilæumsnål.  
   

 Ryttere der deltog. Lørdag den 13. juli. 2013. Kl. 13.00.  
   
 Vinderne af ”Kampen om den gyldne Ring” blev:  

  

Konge Henning Andersen, Skast 5 ridt 5 ringe.       Nr. 21.  Odds: 38,00
Kronprins Ole Olesen, Rangstrup 5 ridt 4 ringe.       Nr. 14.  Odds: 32,00
Prins Anette Bonnichsen, Gasse 7 ridt 5 ringe.       Nr.   8.  Odds: 17,00
    
4 ringe Torben Kaufmann, Vollerup 1 ring Hans Nielsen, Skast
3 ringe Lars Dau, Revsø 1 ring Claus Hissel, Tumbøl
3 ringe Lasse Thomsen, Kliplev 1 ring Christian Andersen, Skast
3 ringe Lene Delf Nielsen, Østerholm 1 ring Rasmus Juhl, Toftlund
3 ringe Pernille Kolmos, Nordborg 1 ring Jesper Kohls, Nr. Hostrup
2 ringe Benny Kohls, Nr. Hostrup 1 ring Line Breum Søberg, Vedsted
2 ringe Hans Nicolaisen, Dybbøl 1 ring Carina Jessen, Frørup
2 ringe Johannes Nielsen Brink, Toftlund 1 ring Heidi Taul Nørbæk, Vollerup
2 ringe Lars Kjeldstrøm, Allerup 1 ring Gitte Pedersen Breum, Rugbjerg
2 ringe Christian Jepsen, Højrup 1 ring Lenette Olesen, Rangstrup
2 ringe Martin Clausen, Holmskov 1 ring Yvonne Appel, Rangstrup
1 ring Arne Schultz, Gredstedbro 1 ring Jytte Breum, Over Jerstal
1 ring Hary Clausen, Holmskov 0 ring Jette Dau Andersen, Tandslet
1 ring John Drøhse, Rens.   Venstre hånd.   

 

   
   

 
"Kampen om den gyldne Ring"   2013 Odds.

 10 Ryttere er seedet. De har vundet  Konge- Kronprins- Prinsetitlen inden for de sidste 10 år.

 

 

 Navn Alder Konge/ Kronprins/ Prins/ Den gyldne Ring
   Dronning Kronprinsesse Prinsesse  

1 Hary Clausen 53 år. 2 gange 3 gange 2 gange  
2 Claus Hissel 45 år. 2 gange 1 gang  Kong 2007
3 Torben Kaufmann 34 år. 2 gange 1 gang  Kong 2008
4 Benny Kohl 51 år. 1 gang 1 gang 1 gang  
5 Hans Nikolaisen 51 år.   2 gange Kronprins 2007
6 Carina Jessen 21 år.  2 gange   
7 Line Breum Søberg 19 år. 1 gang  2 gange  
8 Jytte Breum 43 år.  1 gange   
9 Lene Delf Nielsen 25 år. 1 gang  1 gang Kronprinsesse 2008

10 Anette Bonnichsen 20 år. 1 gang 1 gang   

 

   

 

 

 

   
 Næste gang, der skal dystes om ”Kampen om den gyldne Ring”, er om fem år, når Ringriderfesten i Sønderborg fylder 130 år.  
   
   

 

   

 "Kampen om den gyldne Ring"   2018  

 Lørdag den 7. juli 2018, Kl. 12.30.  
   
 I anledning af Ringriderfesten i Sønderborg´s 130 års jubilæum, afholdes en særlig kongeridning, lørdag den 7. juli kl. 12.30..  
 Der er skabt en tradition for i jubilæumsåret – hvert 5 år – at afholde  ”Kampen om den gyldne Ring”.  
 Der var invitere 37 ryttere, som har været Konge, Kronprins eller Prins ved vor fredags eller søndags ringridningen i Sønderborg de sidste 10 år. Der deltog 24 ryttere.  
 Ringridningen vil finde sted lige efter at den store koncert på Rådhuspladsen i Sønderborg. Der vil blive annonceret at der efter koncerten vil finde en ringrider konkurrence sted om den Gyldne ring ved Sønderborg slot.  
 Orkestre fra koncerten vil marchere fra Rådhuspladsen til Slotspladsen for at trække publikum med ned til Slotspladsen.  
 Program:  
 11.00          Ankomst og mulighed for ryttere at skridte med hesten gennem den historiske galge.  
 12.15          Ringriderfestens Engelske militærorkester The Honorable Artillery Band,spiller ved slottet.  
 12.30          Velkomst ved formand Jes Andersen.  
 12.40          Ringrider konkurrencen starter.  
 Ringridningen vil foregå som til Konge omridningen hvor man udgår hvis ikke ringen afleveres - det er ritmesteren som har den endelige afgørelse.  
 - Ringen skal afleveres.  
 - Der må max vendes en gang pr ridt  
 Der rides i følgende rækkefølge:  
 - Damer faldende årgang.  
 - Herrer stigende årgang.  
 Gevinster:  
 Konge 5.000 kr.  
 Kronprins 2.500 kr.  
 Prins 1.500 kr.  
 Påklædning :  
 Hvide bukser, hvid hat, sorte støvler og sort jakke.  
 Hvid lanse.  
 Vi forventer præmie overrækkelse ca. kl. 14.00 når Kongen er udråbt.  
 Der vil være mulighed for at købe øl og vand samt ringriderpølser.  
 Ritmester Hans Otto Ewers  
   

 Ryttere der deltog. Lørdag den 7. juli. 2018. Kl. 12.30.  

   
 Vinderne af ”Kampen om den gyldne Ring” blev:  
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 Navn.  17 m.m. 13 m.m. 10 m.m. 5 m.m.

Konge Rasmus Juhl, Fogderup / / / /

Kronprincesse. Lene Delf Nielsen, Østerholm / / / 2 Forbi

Prinsesse Gitte Kjeldstrøm, Allerup / / / 3 Forbi

 Hary Clausen, Guderup / / /  

 Lars Kjeldstrøm, Allerup / / /  

 Anette Bonnichsen, Gasse / / /  

 Dorthe Johansen, Himmark / / /  

 Arne Schultz, Gredstedbro / / 0  

 Claus Hissel, Tumbøl / / 0  

 Ole Olesen, Rangstrup / / 0  

 Lasse Thomsen, Kliplev / / 0  

 Claus Jacob Hissel, Tumbæl / / 0  

 Oliver Schulz, Gredstedbro / / 0  

 Carina Jessen, Frørup / / 0  

 Torben Kaufmann, Vollerup / 0   

 Henning Andersen, Hønkys / 0   

 Gitte Breum, Ustrup / 0   

 Hans Nicolaisen, Dybbøl 0    

 Johannes Nielsen Brink, Toftlund 0    

 Christian Jepsen, Højrup 0    

 Nina Broders, Hoptrup 0    

 Pernille Kolmos, Nordborg 0    

 Lene Clausen, Bovrup 0    

 Jette Dau Andersen, Tandslet 0    

 

   

  

 Lene Delf Nielsen, Østerholm - Rasmus Juhl, Fogderup - Gitte Kjeldstrøm, Allerup  
   
  Næste gang, der skal dystes om ”Kampen om den gyldne Ring”, er om fem år, når Ringriderfesten i Sønderborg fylder 135 år.   
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Ringridning i Jaegersborg - Dyrehaven 1936
 
   

 Sønderjydsk Ringridning i Jaegersborg Dyrehave   1936.  

   
 Efter Indbydelse fra Teltholderforeningen i ”Jaegersborg Dyrehave” som Dennes Gæster i Dagene fra 23. – 26. Juli. 1936 i Opvisning af Sønderjydsk Ringridning i Jaegersborg Dyrehave Deltog følgende Ryttere der i Tourneringer opnaaede følgende Antal Ringe.  

 

 
  Torsdag

23/7
Fredag
24/7

Lørdag
25/7

Søndag
26/7

Ridt I alt  

A. Bartram   Sønderborg   5 13 6 14 = 38 –   7 31  
Jørg. Schmidt       ” 10 20 5 16 = 51 – 10 41  
Chr. Bonefeldt Skovbyballe 10 30 3 21 = 64 – 10 54  
Jørg. Matzen Kjær 13 29 4 28 = 74 – 14 60  
Hans Iversen Sundsmark 13 25 8 30 = 76 – 15 61  
P. Andersen Elstrupskov 16 35 7 29 = 87 – 17 70 4
Chr. Blad Maibøl 15 23 6 32 = 86 – 18 68 5
Chr. Jollmand     ” 13 30 3 31 = 77 – 16 61  
Peter Jensen Sottrup 14 27 9 30 = 80 – 14 66  
Chr. Christensen Tandsskov 15 28 5 29 = 77 – 15 62  
P. Petersen Lerbaek 18 32 7 30 = 87 – 15 72 2
Jacob Lei Broager 16 29 8 30 = 83 – 17 66  
P. Nielsen Kegnaes 15 37 9 33 = 94 – 16 78 1
Claus Wrang Sønderborg   6 22 6 27 = 61 – 45 46  
Jørg. Jørgensen Stolbro 14 32 6 36 = 89 – 18 71 3
Lauritz Jepsen Lavensby 12 32 6 33 = 83 – 19 64  
       971

Ringe
 

 

   

 

 Af Komiteen deltog:
  Formanden Th. Christiansen, Chr. Christensen, Holger Hansen.

samt Forriderne:
  Jørg. Lautzen, Dynved, Hans Iversen, Ulkebøl, Jørgen Petersen, Mommark,
Alex Kreutzfeldt, Sønderborg, Asmus Christensen Ø. Sottrup.

Det vedtoges i denne Anledning at anskaffe en Fane med følgende Inskription: Sønderborg Amts Ringridning stiftet 1888. Ved Optoget gjemmen Kjøbenhavn blev Fanen baaret af Peter J. Jensen.
Om Mandagen den 27. Juli fandt Praemie Fordelingen Sted ved en afsluttende Middag hos Klyver Hansen og overrakte Teltholderforeningen Sønderborg Ringriderkomite en smuk sølv Faneplade m/Inskription.

 

   

 

Af Premierne tilfaldt:
1. Præmien Hr. Peter Nielsen, Kegnaes
2. Præmien Hr. Peter Petersen, Lerbaek
3. Præmien Hr. Jørgen Jørgensen, Stolbro
4. Præmien Hr. Peter Andersen, Elstrupskov
5. Præmien Hr. Chresten Bladt, Maibøl   

 

    6,5 x 6,5 cm.
Dyrehaven 1936

3,1 cm.
Dyrehaven 1936

 

   
     

 Ringridere fra Sønderborg og Als i København i 1936, 1969 og 1974  

   

 

I 1936 inviterede Teltholderforeningen på Dyrehavsbakken sønderjydske ringridere til at give opvisning i Dyrehaven. Fra Sønderborg Amt deltog 27 ryttere fra by og land, og placerede sig så fint, at de fik en faneplade med hjem. Den findes i dag i Ringriderarkivet.
Sønderborg Turistbureau præsenterede i 1969 i Sparekassens udstillingslokale på Strøget, hvad byens erhverv og turisme havde at tilbyde. Et af mange indslag i forbindelse med udstillingen var et ringrideroptog gennem Strøget til Kongens Have. Tæt ved Gothersgade står to høje blanke
sandstenssøjler med guldkugler på toppen. Det er de galger, som Christian IV og hans gæster red igennem under ringrendingen ved festlighederne på Amagertorv i anledning af kongens kroning i 1596. Nu står de altså i Kongens Have, og blev for første gang siden da igen benyttet til deres
egentlige formål, da ringridere fra Sønderborg og Als demonstrerede den royale kappestrid for Københavns befolkning.
Nord og Syd for Flensborg Fjord var i 1974 en udstilling som i Rådhushallen på København Rådhus viste, hvad de to lande omkring fjorden erhvervs- og turistmæssigt stod for. Samtidig var der i Lyngby Storcenter og i Rødovre Centret tilsvarende miniudstillinger. Et stort projekt, som de
danske og tyske turistforeninger nord og syd for fjorden stod bag, med mange forskellige supplerende indslag. På ny viste en udvalgt flok af sønderjydske ringridere den ædle sport gennem de kongelige søjle-galger i Kongens Have. Havebetjentenes formand var i øvrigt mildt sagt endnu
engang forbløffet over, at opleve, hvad de søjler var blevet brugt til. Det havde han i hele sin lange tjenestetid gået og funderet over - nu havde han fået svaret.

 

      

  

 1936
Afgang til Dyrehaven

1936
Den nye Estandard

1936
På vej til Dyrehaven

1936
Besøg påTuborg -  Carlsberg
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EDB
 
   

 En 125-årig i EDB - alderen  

   

 

I året 2000 overgik Rytterkomitéens regnskab med selve ringridningen til EDB. I året 2002 blev resultaterne hurtigt givet til pressen på diskette, hvor de før så utålmodige journalister måtte vente på at få resultaterne på papir.
 
I marts 2008 blev der oprettet en hjemmeside for Ringridermuseét på Internettet:
www.ringridermuseet.dk
Den blev flittigt besøgt året ud. Ikke mindre end 4.157 gange, og 64.861.sider er blevet besigtiget. Lige så imponerende er antallet af lande de besøgende er kommet fra: Danmark, Grønland, USA, Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Rusland, Canada, Australien, Kina, Irland, Holland, Sverige,
Japan, Norge, Slovakiet, Malaysia, Belgien, Østrig, Frankrig, Spanien og Litauen, i alt 22 lande.
 
Ikke overraskende fik juli måned det største besøgstal, 821.  Nogle af de besøgende har haft helt specifikke formål med at søge hjemmesiden ikke mindre end 781 deciderede emne søgninger er registreret. Varigheden af besøget er gået fra 1 sekund til en hel time.
 
I 2012 var der 20.708 der besøget Ringridermuseets hjemmeside.
I juli 2013 var der 2.996 besøgende.
 
Såvel Sønderborg som Ringriderfesten og Ringridermuséet har hermed fået uvurderligt pr.

August 2013 Per Christensen

 

   
   

 Opgørelsens time gennem tiderne.  

   

 

Fra den første ringridning i 1888 har ridelisten, været det sted, hvor man har noteret rytterens antal tagne ringe, og sådan er det den dag i dag.
En taget ring er blevet noteret som en lodret streg, og en forbier, som en vandret streg. Til slut, når rytteren har redet 24 omgange gennem galgen, kan antal lodrette streger tælles sammen, og resultatet føres ind.
 
De eftertalte resultater fra alle ridelisterne, danner grundlaget for den videre omridning, idet der ved ens antal tagne ringe, skal foretages en omridning.
 
Det var meget vigtigt, at rytterne red i følgende orden i galgerne, nemlig først forrideren, dernæst damer, de ældste først, dernæst herrer, også de ældste først.
Dette var nødvendigt, fordi resultaterne af den ordinære ridning, de 24 omgange, aflæstes direkte fra ridelisten, og derefter blev indskrevet i omridningslisten.
Listen blev skrevet på en skrivemaskine, hvor man havde indsat tabulatorer med antal ringe, så mange, som der skulle bruges til det antal gevinster, som man havde afsat. I starten var der ikke mange gevinster, så denne metode, kunne udmærket anvendes.
Helt op til 1968, blev omridningslisterne udfærdiget på denne måde, men det tog tid, og med det stigende antal rytterne, og stigende antal gevinster, gav det anledning til forsinkelser og en del fejl.
Resultatlister til pressen blev skrevet dagen efter, og kom derfor først i avisen med en dags forsinkelse, men sådan var det.

 

   

 

Den nye æra.
I 1968 havde Hans Chr. Iversen, der var leder af talkomiteen, været i Aabenraa, for at se hvordan de gjorde det der.
Han kunne se, at man havde et hulkort system, EDB tanken havde taget sit indtog, hvor man klippede huller i kanten på en ridetallon, og sorterede ved hjælp at en pind. Dette var muligt i Aabenraa, fordi man her lægger 2 dages ridning sammen.
Netop ridetallonnen gav inspiration til Hans. Han udtænkte en tallon, hvor der var plads til at skrive, ridebane – aldersklasse – antal tagne ringe, også æresringe-.
Denne tallon skulle sidde på ridekortet og kunne rives fra ved hjælp af en perforering, men da vi jo i Sønderborg rider 2 dage, med 2 uafhængige ridninger, skulle der være en tallon til begge dage.
Da man stod overfor et generationsskifte i rytterkomiteen, netop i tal komiteen, Otto F. Bagge ønskede at stoppe, bevirkede dette at undertegnede kom med i rytterkomiteen.
 
Opgørelse af ringridningen foregik derefter på den måde, at når ridelisterne kom ind fra de forskellige galger, så talte man antal ringe sammen, og antal ringe blev påført ridetallonnen.
Herefter kunne tallonnerne nemt sorteres ud i de respektive aldersklasser.
Når alle tallonner var udfyldt blev de sorteret i antal ringe med flest  antal ringe øverst, og omridningslisterne kunne skrives, og igen kom skrivemaskinen i gang.
Systemet var en klar forbedring, da fejlprocenten faldt til næsten 0.
Det var næsten som EDB, bare uden de elektroniske hjælpemidler.
 
Det nye system kunne også håndtere, at 2 ryttere delte hest. Det var således ikke længere nødvendigt, at håndhæve regelen om at man skulle ride i den førnævnte orden, efter alder.
 
Resultatlisterne til pressen, var en kopi af omridningslisterne, og afhængig af avisens deadline, kom resultaterne i avisen dagen efter.
 
Som årene går, stiger rytterantallet, primær på kvindesiden. Det bliver populært hos pigerne, at gå til ridning. Antal aldersklasser udvides, også antal galger bliver flere, men også dette klares uden problemer af Hans Chr. Iversens tallon system.
 
I 1988, 100 års jubilæet, var rytterantallet steget til langt over 500 ryttere, og antal ryttere i de enkelte galger meget højt. Dette bevirkede, at man kom sent fra pladsen, og spørgsmålet om en EDB løsning diskuteres.
 
Der havde allerede været afprøvet EDB løsninger ved mindre ringridninger. Commodore 128 med et regneark program havde været anvendt i Skovby, ikke uden problemer, idet printer kapaciteten ikke var stor nok. De kendte matriksprintere kunne ganske enkelt ikke følge med, med det
resultat, at man kom endnu senere fra pladsen.
 
I 1999 var der kommet nogle nye yngre mennesker med i rytterkomiten’s talkomite’, og man mente, at det måtte kunne lade sig gøre, at lave en edb løsning, der kunne tackle, de mange rytterresultater.
I vinteren 2000, var Kim Dall klar med programmet, og det blev testet på Handelsskolen. Vi antog, at det var ringridning, og fulgte det sædvanlige tidsplan. Det kunne lade sig gøre, og vi havde jo facitlisten i form af resultaterne fra sommerens ringridning 1999.
Programmet bestod sin prøve. Det fandt, 1 fejl i det gamle system, men lavede samtidig 1 fejl selv. Denne kunne nemt rettes, at programmet er blevet anvendt siden, med de nødvendige tilretninger.
 
EDB systemet bestod fra starten af 3 PC’er, der var koblet sammen i et netværk, og man skulle indtaste alle navne, og de oplysninger, der var nødvendige, for at registrere rytterne korrekt.
Dette var et stort tidskrævende arbejde, så allerede i året efter udskrives ridekort med stregkoder, hvilket hjalp på indtastningen, idet en stregkodelæser, kunne registrere de nødvendige oplysninger, med et bip.
Vi kunne også se en alvorlig fare i, at strømforsyningen på pladsen kunne være ustabil, så nogle år senere blev der anskaffet 3 bærbare computere, og denne fejlkilde var afværget.
Resultaterne til pressen var tidligere på papir, men med den nye teknologi, kunne resultaterne overføres elektronisk, og i det format, som pressen ønskede.
 
Med den rivende udvikling, der sker i EDB verdenen, er det kun fantasien og de finansielle midler, der sætter grænser for, hvad fremtiden vil bringe af forbedringer og ændringer.
 
Januar 2009 Povl O Struckmann
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 Entrebilletter 2019  

   

  

 Online senest 1. juli. 2019.  
 En familiebillet – to voksne og tre børn til og med 13 år – kan komme ind på Ringriderpladsen for 80,- kr. for en dagsbillet.  

 Firedagskort til 80,- kr. og derved spare 80,- kr. i forhold til en normal billet.  

   
 Det er første gang i 12 år, at billetprisen justeres.  
 Børn under 4 år. Gratis.  
 Dagsbillet – Barn        20,- kr.  –   Kan bruges en af dagene af et barn. 4 - 13 år.  
 Dagsbillet – Voksen   40,- kr.  –   Kan bruges en af dagene.  
   

 Entrebilletter 2018  

   

  

 5% rabat ved køb inden 1. juli   -   10% rabat ved køb over 200,- kr.inden 1. juli   -   15% rabat ved køb over 500,- kr. inden 1.juli.  
   

 Entrebilletter 2017  

   

  

 Skal du på Ringriderpladsen mindst 2 dage under festen, så kan det betale sig at købe billetterne online. Så springer du også køen ved indgangen over.  
   
   

 Entrebilletter 2016  

   
 5% rabat ved køb inden 1. juli   -   10% rabat ved køb over 200,- inden 1. juli   -   15% rabat ved køb over 500,- inden 1.juli.  
   
 Børn under 4 år. Gratis.  
   
 4 dage – Voksen  kr.80,-   –   Kan bruges alle 4 dage.  
 4 dage – Barn       kr.40,-   –   Kan bruges af børn alle 4 dage. 4 - 13 år.  
   
 3 dage – Voksen  kr.60,-   –   Kan bruges 3 af dagene.  
 3 dage – Barn       kr.30,-   –   Kan bruges af børn 3 af dagene. 4 - 13 år.  
   
 2 dage – Voksen  kr.50,-   –   Kan bruges 2 af dagene.  
 2 dage – Barn       kr.20,-   –   Kan bruges af børn 2 af dagene. 4 - 13 år.  
   
 Dagsbillet – Voksen  kr.30,-   –   Kan bruges en af dagene.  
 Dagsbillet – Barn       kr.10,-   –   Kan bruges en af dagene af et barn. 4 - 13 år.  
   

  

 Du kan købe billetter til alle eller nogle af dagene Online, og springe køen over. Der gives rabat ved køb af billetter inden 1. juli. Køb billetter nu  på: https://bookingportal.com/o/entre-til-ringriderpladsen  
   
   

 Entrebilletter 2015 - 2014  

   

  

   
   

 Entrebilletter 2013 - 2011  

   

  

   
   

 Entrebilletter 2010  

   

  

   
   

 Entrebilletter 2009 - 2008 - 2007  

   

  

   
   

 Entrebilletter 2006 - 2005 - 2004  

 Børn fra 0 - 13 år gratis. – Voksne 14 - 64 år. 25,- Kr. –  Voksne 65 år gratis.  
 Den købte entrébillet "byttes" til et stempel på hånden, så man kunne gå ud og ind som det passede en.  
   
   

 Entrebilletter 2003  

 Børn fra 0 - 13 år gratis. – Voksne 14 - 64 år. 25,- Kr. –  Pensionister gratis.  
 Den købte entrébillet "byttes" til et stempel på hånden, så man kunne gå ud og ind som det passede en.  
   
   

 Entrebilletter 2002  
 Børn fra 0 - 13 år gratis. – Voksne  25,- Kr.  
 Festival armbånd afløses af pladskort, til et stempel, for hver dag.  
 Den købte entrébillet "byttes" til et stempel på hånden, så man kunne gå ud og ind som det passede en.  
   
   

 Entrebilletter 2001  
 Børn fra 0 - 13 år gratis. – Voksne  25,- Kr.  

 Pladskort erstattes med "Festival armbånd".               
   
   

 Entrebilletter 2000 - 1999  

 Børn fra 0 - 13 år gratis. – Voksne  25,- Kr.  
   
   

 Entrebilletter 1998 - 1997  

 Børn fra 0 - 13 år  5,- kr. – Voksne  20,- Kr. Pensionister gratis adgang  
   
   

 Entrebilletter 1996  

 Børn fra 0 - 13 år  5,- kr. – Voksne  20,- Kr.  

Entrébilletter
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 Pensionister med pensionist kort og værnepligtige soldater i uniform, gratis adgang.  
   
   

 Entrebilletter 1995 - 1994  

 Børn fra 0 - 13 år  5,- kr. – Voksne  20,- Kr. Pensionister gratis adgang  
   
   

 Entrebilletter 1993 - 1991  

  Børn 5,- kr. og Voksne 20,- kr. Pensionister kom  gratis ind.  
 Der blev trukket lod om 1 rejse til en værdi af 2.500,- kr., samt 25 gavekort á 100,- kr. på entrebilletten.  
   
   

 Entrebilletter 1990 - 1989  

  Børn 5,- kr. og Voksne 15,- kr.  Pensionister kom  gratis ind.  
 Der blev trukket lod om 1 rejse til en værdi af 2.500,- kr., samt 25 gavekort á 100,- kr. på entrebilletten.  
   
   

 Entrebilletter 1988  

 Børn fra 0 - 13 år gratis. – Voksne  15,- Kr. Pensionister kom  gratis ind.  
 Der blev trukket lod om 1 rejse til en værdi af 2.500,- kr., samt 25 gavekort á 100,- kr. på entrebilletten.  
   
   

 Entrebilletter 1987  

  Børn 5,- kr. og Voksne 15,- kr. Pensionister kom  gratis ind.  
 Der blev trukket lod om 1 rejse til en værdi af 2.500,- kr., samt 25 gavekort á 100,- kr. på entrebilletten.  
   
   

 Entrebilletter 1986  

  Børn 3,- kr. og Voksne 12,- kr. Pensionister kom  gratis ind.  

 
Der blev trukket lod om 1 rejse til en værdi af 2.500,- kr., samt 25 gavekort á 100,- kr. på entrebilletten.

 
 

 Entrebilletter 1985  

  Børn 3,- kr. og Voksne 12,- kr.  
 Pensionister med pensionist kort og værnepligtige soldater i uniform, gratis adgang.  
   
   

 Entrebilletter 1984 - 1982  

  Børn 2,- kr. og Voksne 10,- kr.  
 Pensionister med pensionist kort og værnepligtige soldater i uniform, gratis adgang.  
   
   

 Entrebilletter 1981  

  Børn 2,- kr. og Voksne 8,- kr.  
 Pensionister med pensionist kort og værnepligtige soldater i uniform, gratis adgang.  
   
   

 Entrebilletter 1980  

  Børn 2,- kr. og Voksne 7,- kr.  
 Pensionister med pensionist kort og værnepligtige soldater i uniform, gratis adgang.  
   
   

 Entrebilletter 1979  

  Børn 1,- kr. og Voksne 5,- kr.  

 
Pensionister med pensionist kort og værnepligtige soldater i uniform, gratis adgang.

 
 

 Entrebilletter 1978 - 1974  

  Børn 1,- kr. og Voksne 5,- kr.  
 Pensionister med pensionist kort og værnepligtige soldater i uniform, gratis adgang.  
 Der udtrækkes hver dag en pony på entrebilletterne, samt rundflyvninger over Als på billetnumrene.  
   
   

 Entrebilletter 1973 - 1972  

  Børn 1,50- kr. og Voksne 4,- kr.  
 Pensionister med pensionist kort og værnepligtige soldater i uniform, gratis adgang.  
 Der udtrækkes hver dag en pony på entrebilletterne.  
   
   

 Entrebilletter 1973 - 1969  

 ???  

   
   

 Entrebilletter 1968  

 Ingen partoutkort. Menige soldater og børn 1,- kr. . Voksne 3,50 kr.  
   
   

 Entrebilletter 1967 - 1966  

 Partoutkort 7,- kr.  Børn og soldater 1,- kr. og  Voksen 3,- kr.  
   
   

 Entrebilletter 1965  

  Børn: Partoutkort 3,- kr. Voksne: Partoutkort 6,- kr.  
 Børn og soldater 1,- kr.  Voksne 2,50 kr. om lørdagen, de andre dage 3,- kr.  
   
   

 Entrebilletter 1964  

  Børn: Partoutkort 3,- kr. Voksne: Partoutkort 6,- kr.  
 Børn og soldater 1,- kr.  Voksne 2,- kr. om lørdagen, de andre dage 2,50 kr.  
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Faner
 
   

 Estandard  

   

 Estandarden blev indviet ved opvisning af 
Sønderjydsk Ringridning i Jaegersborg, Dyrehaven, den 23. juli 1936.

 

 Stang 3,5 x 396 cm.    Flag 60 x 75 cm.    Faneplade 6,5 x 6,5 cm.  
 Estandarden opbevares på Ringridermuseet, Kirkegade 8.  
   

 

  

 

   Estandard   1936 - 2004 Sølv Faneplade 1936   
   

  

 Ny Estandard blev indviet på 
Slotspladsen fredag, den 9. juli 2004 kl. 11.15.

 

   

   

 Estandardbærer:  

 

1936 – Peter J. Jensen, Sottrup
1939 – 1962 Chr. Blad, Maibøl
1963 – 1988 Alfred Clausen, Lambjerglund
1989 – 1995 Jan Blad Bonde, Tandslet
1996 – 2005 Chr. Jørgensen, Klinting
2006 –  ---- Peter Jørgensen, Nørremølle

 

   
 Pr. tradition er Fanebærer altid først Estandardbærer, inden han bliver Fanebærer.  
   

  

 
1963

Ritmester Otto Ewers
Estandardbærer Alfred Clausen

1992
Ritmester Otto Ewers

Estandardbærer Jan Blad Bonde,

2002
Estandardbærer
Chr. Jørgensen

2004
Estandardbærer
Chr. Jørgensen

2013
Estandardbærer
Peter Jørgensen

 

   
   

 Fane  

   

 

27.09.1945: Hovedkomiteen vedtog enstemmigt at Dannebrog fremtidigt skal medtages i optoget.

1946 Hovedkomiteen vil lave en ”fond” så man kan købe en Dannebrogsfane.
Formanden Viggo Jørgensen meddeler, at han meget gerne vil skænke en Fane!

I forbindelse med 50 år Jubilæet i 1948, indstiftes et Dannebrog som rytterfane, skænket af formand, købmand Viggo Jørgensen.
Fanen blev indviet søndag den 11. juli 1948 på Slotspladsen, før optogets afgang.

 

   
 På Fanen er der tre sølvplader:  

 

"100 år, Ringriderfesten i Sønderborg, 10.07.1988"
"Amtsringriderforeningen Åbenrå, 1896 - 1996"
"Ringriderfesten i Sønderborg, 125 år, 14. juli 2013"

 

 På fanen står der:  

 "Sønderborg Amts Ringriderfest, stiftet 1888"  

 Fanebærer:  

 

1948 – 1962 Andreas Petersen, Katrinelund
1963 – 1988 Chr. Blad, Maibøl
1989 – 1995 Alfred Clausen, Lambjerglund
1996 –  2017 Jan Blad Bonde, Tandslet
2018 Claus Plum, Sønderborg
2019 Jan Blad Bonde, Sønderborg

 

   

  

 Andreas Petersen 1989
Alfred Clausen

1992
Alfred Clausen

Jan Blad Bonde
fotograf Claus Thorsted

2002
Claus - Jan - Lorenz

 

       

      
   2018

Claus Plum
   

       
   

 Formandsadjudant  

   

 

1928 Guldsmed Holger Hansen, Sønderborg    
1952 – 1956 Johan Sisseck, Sønderborg  1952 – 1956 Hans Hansen, Sønderborg
1957 – 1964 Chr. Zimmermann, Sønderborg  1957 – 1993 Chr. Andersen, Kegnæs
1965 – 1977 Uwe Natorp, Sønderborg  1994 –  2013 Hans Otto Ewers, Sønderborg
1978 – 1995 Henning Jacobsen, Sønderborg  2014 –  ---- Johan Clausen, Ertebjerg
1996 –  ---- Lotte Plum, Stenderup    

 

   

  

 1978
Chr. Andersen - Formand Per Christensen - Henning Jacobsen

2015
Formand Jes F. Andersen - Lotte Plum - Johan Clausen

 

    
    

 Fane- Kongebeskytter  

    

 

1953 – 1962 Alfred Clausen, Lambjerglund  1953 – 1975 Jørgen Matzen, Kjær
1963 – 1964 Jacob Jensen, Øster Sottrup  1976 – 1982 Erling Meier, Sønderborg
1965 – 1969 Jørgen Meier, Sønderborg  1983 – 1998 Jes Andersen, Sønderborg
1970 – 1975 Laurids Jacobsen, Sundsmark  1999 – 2017 Claus Plum, Sønderborg
1976 – 1982 Mads Frederiksen, Klinting  2018 Anna Plum, Vanløse
1983 –  2014 Lorenz Andersen, London 2019 Claus Plum, Sønderborg
2015 –  ---- Jens J. Hansen, Sønderborg    

 

   
       

 

  

 

 1985 
Chr. Andersen - Formand Per Christensen

 Henning Jacobsen - Lorenz Andersen
Fanebærer Chr. Blad - Jes Andersen

 2015
Claus Plum - Jens J. Hansen 

 2018
Jens J. Hansen - Anna Plum 

 

    
    
   
   

 Kongebeskytter  
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 125 års Jubilæumsfaneplade 2013  

   
 Søndag d. 14. juli. 2013, kl. 14.00 afholdtes der ved Rytterkomitevognen en ceremoni, hvor Fanen og Estandarden fik slået en 125 års Jubilæumsplade på.  
 Fanebærerne fra vore naboforeninger og Kim Peters, Selkirk, Skotland, fik overrakt vor 125 års Jubilæumsplade til deres foreningernes faner.  
   
 Jubilæumspladen blev slået fast på Fanen af:  

 Formand Peter Hansen - Ritmester Jes Andersen - Fanebærer Jan Bonde.  

 Jubilæumspladen blev slået fast på Estandarden af:  

 Formandsadjudant Hans Otto Ewers - Johan Clausen - Estandardbærer Peter Jørgensen.  

  

 

Fanebærer Jan Bonde Estandardbærer Peter Jørgensen 125 års Jubilæumsplade

Ritmester Jes Andersen
Fanebærer fra vore naboforeninger

Fanebærer fra
vore

naboforeninger
 og Kim Peters,

Selkirk, Skotland,

 

   

 Optog - Flag og flagbeskyttere - Foreningsflag  

   

 

1988 - 2001 Herolderne, Orkester, Formanden, Formands adjudanter, Fanen, Fanebeskyttere,
 Foreningsflag "Faneborg", Orkester, Standarden, Ritmester, Bane 1.
1988 - 1994 12 ringriderforeninger. Broager. Augustenborg, Nordborg, Søby, Svenstrup, Guderup,
 Frydendal, Asserballeskov, Høruphav, Kegnæs, Skovby og Sundeved.
1995 14 ringriderforeninger. Sundsmark og Tombøl.
1996 - 1997 16 ringriderforeninger. Vollerup og Tandslet.
1998 -  2001 17 ringriderforeninger. Lysabild.
2002 -  2005 Herolderne, Orkester, Formanden, Formands adjudanter, Fanen, Fanebeskyttere, 
 Orkester, Standarden, Ritmester, Bane 1.
 Fanen placeres efter forrideren.   Bane 2: Fane fra: Sundsmark. Bane 3: Vollerup.
 Bane 4: Guderup. Bane 5: Høruphav. Bane 6: Augustenborg. Bane 7: Frydendal.
 Bane 8: Asserballeskov. Bane 9. Bane 10: Sundeved. Bane 11: Svenstrup. Bane 12:
 Broager. Bane 13: Nordborg. Bane 14: Tombøl. Bane 15: Tandslet. Bane 16: Kegnæs. 
 Bane 17: Skovby. Bane 18: Søby. Bane 19: Lysabild. Bane 20.
2006 -  ---- Blev udvidet med: Bane 9: Kruså.

 

   
    

1930 – 1930

 

Alexander Krutzfeldt, Sønderborg

 

1930 – ----?

 

Hans Chr. Petersen, Sønderborg

1939 – ----?

 

Jørgen Madsen, Kær

 

1939 – ----?

 

Peter Clausen, Lambjerglund
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Ringriderfrokosten
 
   
   

 Ringriderfesthal  

 Artikel i Sonderburger Zeitung.    29. Maj. 1908.  
   

  

   
 Ringriderfesthal.  

 

Bygningskommissionen fremlægger to planer for en ”Ring-riderfesthal”. Den første tænker sig  et massivt bygningsværk (omkostninger ca. 18.000 Mark; udført i træ 15.000 Mark). Den anden, lidt mindre plan, vil som massivt byggeri udgøre 10.000 Mark, i træ 9.000 Mark. – Formanden
fremfører, at der af de en gang bevilligede 10.000 Mark efter fradrag af omkostningerne til opførelse af den nye festsal endnu er 14.000 Mark til rådighed. Festkomiteen for Kresds-Ringriderfesten har erklæret sig beredt at yde 10.000 Mark og at forrente denne sum med 4½%, med 1½% i
afdrag. Hvis hallen ikke bliver brugt til andre formål (udstillinger, fester og lignende) skal den overlades til festkomiteen som ridehal til fri afbenyttelse, hvorved denne (festkomiteen, red.) får et bidrag til sine omkostninger. – Hr. advokat Alexandersen, mener som formand for byens 
stadsforvaltning, at det nok vil være vanskeligt at finde folk, som vil kautionere for 10.000 Mark, idet festkomiteen begribeligvis nok ville holde sin reservefond (ca. 6.000 Mark) så vidt muligt intakt. Han anså det som mest praktisk, at etablere en lettere, måske transportabel bygning; til en ridehal
fandtes ikke noget behov. – Rådmand Nissen er af anden mening. En flytbar hal ville være upraktisk og for dyr. Den én gang fastlagte plads bliver for nærværende ikke forlagt. – Byrådsmedlem Dr. Krey tilslutter sig dette. – Formanden for byrådet mente ikke at være rigtig underrettet om
behovet for en ridehal. Hvis Sønderborg by havde interesse i Rindriderfestens og komiteens beståen, så skulle man i vid udstrækning være imødekommende, ellers vil ”de positive kræfter” visne. – Byrådsmedlem Ohlsen er stemt for den store massive hal. – Rådmand Dr. la Motte taler for at
hallen skal indrettes som flytbar; således vil den også kunne benyttes som ridehal. – Formanden mener, at at hallen med sine store mål (16x25 M) er for omfangsrig til at kunne indrettes til at flyttes. – Byrådsmedlem Bierth er stemt en så stor, fast hal som muligt, men man bør helst udelade;
den fratager hallen karakteren af en festhal og skaber mishag. Han anser det som en ulykke, at man overhovedet diskuterer dette punkt. –  Byrådsmedlem Dr. Krey er af anden mening. Komiteen ville på denne måde gøre hallen brugervenlig, indretningen som ridehal kan kun være nødvendig.
Anvendelsesmulighederne vil kun være mere mangfoldige, hvis man ser bort fra, at man lægger et fast gulv. – Det bliver derpå besluttet, at man, i det videre arbejde med den store hal, fortsætter med planerne om en stor, massiv hal.

 

   
 Oversat af Carl Peter Møller. 2016.  
   
   

 Ringriderfrokosten  

   

 
Ringriderfrokosten, den sagnomspundne, er som bekendt kun for herrer, og fandt sted første gang i 1894. Deltagelsen var behersket. " På et foto fra 1897, sikkert taget før spisningen, ser herrerne ud til at tage sig selv meget højtideligt, og er meget velklædte. Frokosten, som egentlig var en
middag, var opulent. Under herrefrokosten i 1897 blev der også for første gang uddelt medaljer, 15 herrer fik en 10 års medalje, da de havde været med fra starten af Kreds Ringriderfesten, eller som det blev til i 1921: Sønderborg Amts Ringriderfest.
 

 

 

Maden er i vor tid vel egentlig ikke alt afgørende for deltagerne ved Ringriderfrokosten, men interessant er det, at følge menuen og prisudviklingen. Programmer fortæller om en kulinarisk ændring fra middage med flere retter til de enklere menuer vi kender i dag. Ved 30 års festen i 1923 var
menuen: Suppe med boller. Stegt fiskefilet med champignon. Slikasparges med rørt smør. Kalveryg med gemyse, compot og salat. Ost og Caffe. Året efter næsten den samme menu formedels kr.3.50 fortæller de gamle menukort.I 1936 blev der serveret Suppe, Hummer, Postejer, Kalveryg
og ostepind: kr.3.75. Sild på isblok blev for første gang serveret i 1939, og blev derpå en tradition sammen med en varm ret og ost. Prisen steg gennem årene, i 1946 kostede den 6.75 kr. Frokosten blev igen en middag, som i 2012 med de stigende omkostninger kostede 400 kr.
 

 

 

Deltagerantallet voksede kun langsomt. I de første år i et telt på Ringriderpladsen deltog i de første år 50 til 90 herrer. Ringriderpladsens placering blev i 1909 flyttet fra den oprindelige plads ved nu Arnkilgade/Helgolandsgade til den nuværende med en ny Festhal med udsigtstårn også benyttet
til ophængning af Det frivillige Brandværns slanger. Hallen blev indviet ved frokosten, hvor der deltog 102 gæster. Under den 25. ringriderfest i 1912 deltog 170 personer, og i 1914 nåede den sidste Ringriderfest at blive afholdt inden 1ste Verdenskrig brød ud. Efter krigens afslutning og
Genforeningen i 1920 blev festen genoptaget i 1921. 10 år efter blev det vedtaget at indkøbe 300 stole og 50 borde, således, at der til frokosten kunne deltage 200. Det år kostede frokosten 3,50 kr. og komitéen betalte de 0,50. I 1933 indbydes formændene fra ringridningerne i Nordborg,
Broager, Gråsten og Aabenraa til at deltage - på egen bekostning. Et år, i 1955, gik man fra forretning til forretning, i et forsøg på, at få butiksindehaverne til at melde sig som frokostdeltagere. 1965 blev et skelsættende år for frokosten, idet Stadsarkitekten den 16.juni meddelte Ringriderfesten,
at Ringriderhallen ikke kunne benyttes til frokosten, da der var risiko for at taget faldt ned. I hast blev et af pladsens restauratører overtalt til at afholde frokosten i sit telt. Uheldigvis blev det et voldsomt regnvejr, så deltagerne blev lige så våde ud- som indvendigt i et utæt telt. 500 mand deltog i
et lejet telt i 1972. Hovedkomitéen nedstemte i 1975 et forslag om, at tillade damer til frokosten, som det var sket i Aabenraa og Gråsten. Det fælles nye sønderjydske Ringridertelt indviedes i 1981, og siden da er det gået stærkt med deltagerantallet. Ved 100 års jubilæumsfrokosten i 1988
deltog 1000 feststemte deltagere. Siden er tallet steget indtil det i 2012 kulminerede med 1648 mænd. I jubilæumsåret 2013 er planlagt lige så mange frokostdeltagere som stiftelsesåret: 1888 !
 

 

 

Talere ! I 1925 blev der holdt officielle taler for : Kongen, Ringriderfesten, Amtmanden, Georg Hansen, Ringriderfestens stifter som det år udnævnt til æresmedlem, Politimesteren, Borgmesteren og rytterne. Dette år blev der holdt i alt 39 talere, "hvilket var en hel del mindre end de forrige år"!
Der var kun 13 talere ved frokosten i krigsåret 1942. I 1962 var antallet af talere 22. 10 år senere var der 10 talere, et tal, som Hovedkomitéen besluttede at blive ved, således at der i årene her efter kun er officielle talere: Velkomst ved formanden, der takker kommune, offentlige myndigheder,
organisationerne og pressen. Ritmesteren takker erhvervslivet for ærespræmierne samt ryttere og komitémedlemmer til hvem der uddeles års medaljer.
 

 

 

Der tales af borgmester og amtsborgmester, af repræsentanter fra etaterne og landbo-organisationerne samt af en repræsentant for nabo-ringriderforeningerne i Aabenraa og Gråsten. Nyt blev i 1997 en gæstetaler ude fra. Første gang, Folketingets tidligere formand og senere Generalkonsul i
Flensborg, H. C. Clausen. 1998: Fhv. metalformand Georg Poulsen. 1999: TV-vejrprofeten Henrik Voldborg. 2000: Folketingets formand Iver Hansen. 2001: Fhv. udenrigsminister Niels Helweg Petersen. 2002: Præsidenten for Landbrugsrådet Peter Gæmelke. 2003: Fhv. statsminister Poul
Nyrup. 2004: Fhv. statsminister Poul Schlüter. 2005: Fhv. minister, EU-medlem Henrik Dam Kristensen.2006: Undervisnings- og kirkeminister: Bertel Haarder.2007: Journalist Frode Munksgaard. 2008: Chefredaktør Sigfried Matlock. 2009: Politisk kommentator Ralf Pittelkow og et nyt indslag
som hemmelig gæst: tidl. Amerikanske ambassadør James  P. Cain. 2010: Udviklingsminister Søren Pind og den tyske ambassadør Johan Christop Jessen. 2011: Skatteminister Peter Christensen og skuespilleren Flemming Jensen. 2012: Kunstneren Per Arnoldi og MF Simon Emil
Amnitzbøl. Målet er at fastholde i alt 10 talere, flere er der "af tidsmæssige grunde" desværre ikke plads til. Der skal være tid til affyring af de kanonslag, der efter hver tale og skål ruller hen over byen. I øvrigt et indslag som onde tunger på står blev foreslået indført af en kreds af damer, som
dermed ønskede at have styr på, hvor mange snapse ægtemanden fik, og i hvilken tilstand han så kunne forventes hjem.
 

 

 

Sangene:
Et af mange indslag under frokosten er absolut sangen. For første gangs deltagere er det en oplevelse, der gør indtryk, at høre 1600 mandfolk synge, der ses frem til hvert år, selv om eller måske netop derfor, at det er de samme sange, der synges. I 1921 blev såvel Kongesangen, Alssangen
som Landbolykke sunget. I Ringriderarkivet findes et trykt sanghefte fra 1924. Ringrider-sangbogen, der ligger ved hver kuvert i dag, indeholder kun de sange, der skal synges: Kong Christian, Sønderborg du gamle by, Vor alles fest, Landbolykke, Sundevedsangen, Skuld' gammel venskab rejn
forgo og om en euforisk afslutning på frokosten: Alssangen. Blandt tidligere talere i mange år var en repræsentant fra gøglerne, selveste foreningsformanden, der altid sluttede sin tale med at foreslå sangen - Dumme gigolo. Den er så også blevet et "must" i sangbogen.
 

 

 

Musikken:
Fra den første frokost i 1894 og indtil nu, har der altid været musik til frokosten. I årene op til og efter verdenskrigene var det store orkestre, der leverede såvel musik til frokosten som på pladsen og i optoget. Op til 40 musikere var ikke usædvanligt. I 1933 var der kun 28 mand. Til gengæld blev
der i anledning af den 50. Ringriderfest i 1948 engageret 40 musici på ny, som også spillede under selve ringridningen på en nyanskaffet tribune placeret ud for galgerne, sådan som det også er tilfældet i dag. Første gang de tre musikvogne i optoget nævnes i protokollerne er i 1937. Islættet af
musikvognene i optoget kan simpelthen ikke undværes, og det er de samme 15 musikere med de traditionelle røde kasketter i de to vogne som sidder på tribunen under frokosten. I den tredje vogn sidder medlemmer af vort lokale Frivillige Brandværnsorkester. 
Det var i øvrigt til jubelfesten i 1948 at Jac. Jørgensen, medejer af Brdr. Jørgensens musikhus, komponerede Sønderborg Marchen, hvorfra en tekst til trioen, Sønderborg du gamle by, blev forfattet af E. Adamsen og J. Carlsen. Glemmes må heller ikke de udenlandske orkestre, hvor det lige
siden 1963 har været en tradition, at de når frokosten er tilpas fremskreden har givet mange muntre, og fantastiske musikalske indslag, hvad enten det nu har været de engelske, amerikanske, hollandske, belgiske, norske eller russiske for blot at nævne nogle, der hver især har bidraget med
et par ofte hyperaktuelle populære indslag, som har fået frokostdeltagerne op og stå på stolene i begejstring.

Per Christensen. Maj. 2013.

 

   
   

  

 Ny Festhal med udsigtstårn blev indviet 1909. Ringridertelt 1988 Ringridertelt 1992 Ringridertelt 2010 Ringridertelt 2011  
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Frokostgæster
 
   

 Ringriderfrokost  

   
 Frokostgæster der deltog i Herrefrokosten:  

 

1894 70 pr.  1895 50 pr.  1896 ?
1897 70 pr.  1901 80 pr.  1902 70 pr.
1903 90 pr.  1904 80 pr.  1905 70 pr.
1906 90 pr.  1907 110 pr.  1908 70 pr.
1909 102 pr.  1910 100 pr.  1911 100 pr.
1912 171 pr.  1913 90 pr.  1914 70 pr.
1921 - 1922 200 pr.  1923 250 pr.  1924 150 pr.
1925 200 pr.  1929 150 pr.  1930 200 pr.
1931 125 pr.  1932 100 pr.  1934 - 1935 200 pr.
1937 100 pr.  1946 - 1947 300 pr.  1948 350 pr.
1950 200 pr.  1951 210 pr.  1952 220 pr.
1955 200 pr.  1957 - 1962 200 pr.  1963 220 pr.
1965 232 pr.  1966 315 pr.  1967 344 pr.
1968 300 pr.  1969 342 pr.  1970 380 pr.
1971 460 pr.  1972 532 pr.  1973 650 pr.
1974 650 pr.  1975 633 pr.  1976 644 pr.
1977 704 pr.  1978 759 pr.  1979 752 pr.
1980 754 pr.  1981 800 pr.  1982 848 pr.
1983 851 pr.  1984 500 pr.  1985 500 pr.
1986 850 pr.  1987 900 pr.  1988 1.156 pr.
1989 934 pr.  1990 850 pr.  1991 952 pr.
1992 957 pr.  1993 1.000 pr.  1994 1.000 pr.
1995 1.084 pr.  1996 1.100 pr.  1997 1.183 pr.
1998 1.200 pr.  1999 1.235 pr.  2000 1.148 pr.
2001 1.150 pr.  2002 1.188 pr.  2003 1.185 pr.
2004 1.353 pr.  2005 1.432 pr.  2006 1.449 pr.
2007 1.602 pr.  2008 1.609 pr.  2009 1.635 pr.
2010 1.636 pr.  2011 1.650 pr.  2012 1.652 pr.
2013 1.930 pr.  2014 1.864 pr.  2015 1.864 pr.
2016 1.973 pr.  2017 1.957 pr.  2018 1.952 pr.
2019 1.956 pr.  2020     

        

 

   

  

  1942 75 års Jubilæum 1963 1977 1979  
       

  

 1980 1981 1983 1986 1991  
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 Gæstetaler til Ringriderfrokosten.  

     

  

1997 Generalkonsul H. P. Clausen.
1998 Fhv. metalformand Georg Poulsen.
1999 Metrolog Henrik Voldborg.
2000 Folketingets formand Iver Hansen.
2001 Fhv. udenrigsminister Niels Helveg Petersen.
2002 Præsident for landbrugsrådet Peter Gæmelke.
2003 Fhv. statsminister Poul Nyrup.
2004 Fhv. statsminister Poul Schlüter.
2005 EU - parlamentariker Henrik Damm Kristensen.
2006 Kirke- og undervisningsminister Bertel Haarder.
2007 Journalist Frode Munksgaard.
2008 Chefredaktør Siegfried Matlok.
2009 Politisk kommentator Ralf Pittelkow.
 Tidligere amerikanske ambassadør James P. Cain.
2010 Udviklingsminister Søren Pind.

Tysk ambassadør Johann Christoph Jessen.
2011 Skatteminister Peter Christensen.
 Skuespiller Flemming Jensen.
2012 MF for Liberal Alliance Simon Emil Ammitsbøl.
 Kunstner Per Arnoldi.
2013 Fhv. minister og Folketingets formand Mogens Lykketoft.
 Fhv. forsvarsminister og direktør i Landbrug & Fødevarer Søren Gade.
 Skuespiller, kendt fra Ørkenens Sønner, Asker Reher.
2014 Handels og Udviklingsminister Mogens Jensen
 Regionsformand Carl Holst
 Skuespiller Per Pallesen
2015 Flensborgs Overborgmester Simon Faber
 Formanden for landbruget Martin Merrild
 Tidligere formand for Dansk Metal  Max Bæhring
2016 Justitsminister Søren Pind 
 Gårdejer Mogens Dall
2017 Journalist, skuespiller og tv-vært Ole Stephensen
 Psykologisk manipulator Jan Hellesøe
2018 Justitsminister Søren Pape Poulsen
 TV-vært, journalist Hans Georg Møller
2019 Fhv. minister Kristian Jensen
 Sanger og komiker Amin Jensen
  

  

     

 

 

Gæstetaler
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Herrefrokost
 
   

 Ringriderfestens ”Herrefrokost”  

   

 

1894 Herrefrokosten afholdes for første gang om tirsdagen i et telt på ringriderpladsen, kl. 10.00. 
 Rytteroptoget startede kl. 13.00.
 Der var 70 deltagere og taffelmusik ved 25 musikere.
1895 Herrefrokosten, tirsdag kl. 9,30 i ”Festhallen” - telt. Pris pr. kuvert 1,50 mark.
1897 Herrefrokosten startede om tirsdagen kl. 9,00.
 Første gang der blev overrakt 10 års medaljer. 15 fik medalje.
 Herrerne blev fremover dekoreret med medaljer under Herrefrokosten.
1901 Frokosten varede til kl. 12.00. Derefter spillede Bataljonsorkesteret en middagsserenade for Formand Georg
 Hansen i anledning af hans fødselsdag.
1903 Herrefrokosten flyttede til mandag kl. 10.30.
1905 - 1907 Herrefrokosten startede om mandagen kl. 10.00. Rytterne bedes møde i Rytterdragt.
1907 Der blev uddelt medaljer. 15 herrer fik 10 års medalje og 11 fik 20 års medalje.
1908 Herrefrokosten startede om mandagen kl. 11.15.
 Den sidste fest på den gamle plads.
1909 - 1964 Festhallen - Ringriderhallen, som giver plads til 660 personer, er forsynet med podium, buffet, åben hal og andre
 indretninger. Den er sat i forbindelse med et tårn, som det frivillige brandværn benyttede til øvelser.
 Bygningen kostede rigelig 35.000 mark.
1909 Herrefrokosten startede om mandagen kl. 11.30. Rytterne bedes møde i Rytterdragt.
 Der blev holdt taler på dansk og tysk, mest på tysk.
1910 Frokosten om mandagen afløstes af en festspisning, hvortil maden serveredes af hotelejer J. Wichmann,
  ”Zum Prinzen Heinrich”. Rytterne bedes møde i Rytterdragt.
1912 Der blev uddelt medaljer. 31 herrer fik 10 års medalje, 3 fik 20 års medalje og 6 fik 25 års medalje.
1913 Flere der havde meldt sig til frokosten trak sig i sidste øjeblik.
 Stort set deltog ingen ”danske”. Der deltog heller ingen landmænd.
1914 Den stadig ringere deltagelses i frokosten gav anledning til planer om at lade frokosten bortfalde.
1915 - 1920 Ingen fest på grund af 1. Verdenskrig.

 

 

1921 Herrefrokosten startede om mandagen kl. 11.30.
 Frokosten indlededes med en tale for Kong Kristian den Tiende. Nifoldigt Hurra.
 Der blev skudt salut efter hvert leve.
1924 Frokosten indlededes med en tale for Kong Christian den X, og et nifoldigt leve for Majestæten, hvorefter hele
 forsamlingen staaende afsang første vers af Kongesangen, akkompagneret af et 25 mands stort orkester
 under musiker Ernst Hansens ledelse. Det forhøjede festligheden at hotelejer Hofmann Bang under sangen lod
 affyre en regulær Kongesalut.
 Amtmand Lundby talte og udbragte et leve for formand Viggo Jørgensen. Kraftige hurraraab og kanonsalut.
 Sanghæfte ved frokosten:
      •     Mit Als – Jeg elsker de grønne Lunde – Om hundrede Aar er alting glemt.
1925 En talerstrøm, der berettiger til frokostens ry:
      •     ”Nordeuropas største talerfest”.
1926 Herrefrokosten startede om mandagen kl. 10.30.
 Der var 42 taler og derefter blev der uddelt medaljer, for førstegang til Ringrider, som havde været med til
 ringriderfrokosten i 25 år:
      •     Skomager Viggo Oggesen, Sønderborg.
      •     Cornelius Hansen.
      •     Købmand Busk.
      •     Gårdejer C. Møller, Humlehøj.
      •     Klyhn, Lavensby.
      •     Jørgen Lausen, Dyndved.
 Der blev skudt salut efter hvert leve. Det morede folk særligt, da der blev skudt, både når der var anledning og
 naar der ikke var det.
1927 Herrefrokosten startede om mandagen kl. 11.30.
 Der var 41 taler. Komiteen havde udsat to Sølvskeer for den bedste og den næstbedste tale. 
 Betingelsen var, at talen skulle være kort og morsom.
 Sølvskeerne blev tildelt:
      1. Premierløjtnant Nath, talte for Amtsbanerne ”som den bedste bane på Als”.
      2. Jørgen Petersen, Guderup, talte for Kvinden.
1928 Der var 30 taler. Komiteen havde udsat 3 ægte Sølvpræmier for de tre bedste taler. 
 Betingelsen var, at talen skulle være kort og morsom. Sølvpræmier blev tildelt:
      1. Købmand Jørgen Petersen, Guderup.
      2. Landsretssagfører Blom, Sønderborg.
      3. Rentier N. Kr. Nielsen, Miang.
1930 Der blev affyret tre Kanonskud for hver tale. Udenforstående kunne kontrollere talerækkens antal, på denne måde.
1933 Købmand R. Lorenzen Lundtofte (f. i Sønderborg) har skrevet en Sønderborg-Sang.
 Sanghæfte ved frokosten:
      •     Mit Als – Jeg er en simpel Bondemand – Om hundrede Aar er alting glemt.
1934 Restauratørkonflikt mellem Sønderborg amts beværterforening og tjenerforbundet.
 Postmester Ræder kom bl. a. ind på følgende i sin tale:
      •     ”Visse ringridere red efter optoget om aftenen i trav eller endog i galop op gennem byen. 
            Det svarer ikke til god ryttermoral, og bør bekæmpes på det kraftigste”.
1935 Restauratørkonflikten bragt ud af verden, således at alt ved Ringridningen vil foregå fuldstændig normalt.
1935 - 1937 Sanghæfte ved frokosten:
      •     Mit Als – Sangen om Sønderborg – Om hundrede Aar er alting glemt.
1937 Købmand Viggo Jørgensen bød straks velkommen til festen og udbragte kort efter et nifoldigt leve for Hans
 Majestæt Kongen, med ni kanonskud og Kongesangen.
 Borgmester H. Nielsen pointerede bl.a.:
      •     ”At byen med glæde stillede en garantisum på 5.000,- kr. til festens afholdelse. 
            Den var aldrig blevet effektiv paa grund af god økonomisering fra ledelsens side”.
1938 Ingen fest på grund af mund- og klovsyge.
1939 Der var usædvanlig stor tilslutning til Ringriderfrokosten i år.
 Købmand I. H. Kock holdt tale for damerne.
 Esbjerg Rideklubs damer deltog i Herrefrokosten og det var første gang i Ringriderfestens historie, at
 damer var til stede ved denne lejlighed.

 

 

1940 Ingen fest på grund af 2. Verdenskrig.
1941 Vedtaget af hovedkomiteen:
      •     Damer som deltager i selve ringridningen, måtte komme til frokosten.
            Frokosten havde samlet et betydeligt større antal deltagere end tidligere, men til gengæld blev der ikke
            holdt så mange taler, som det ofte har været tilfælde, men det skyldes måske, at det traditionelle
            Kanonskud efter hver tale i år måtte stryges af programmet. Af den grund kunne byens øvrige beboere

           heller ikke rigtig følge med i frokosten udvikling.
 Inden medaljeoverrækkelsen optrådt:
      •     Ringriderbabsen, Frk. Christel Oldenborg og
      •     ”De glada Svenskarna”.
1942 Under frokosten var der forskellig underholdning:
      •     Først optrådte ”Landsbyen”s ”Wienna Girls” og
      •     Senere optrådte ”Sky og Kolja”.
1943 – 1945 Ingen fest på grund af 2. Verdenskrig.
1946 De traditionelle Kanonskud efter hver tale kunne igen ”affyres”.
1947 Ringriderhallen er ved at blive fyldt med tørv, hallen må i år ikke anvendes.
 Ringriderkomiteen har lejet Ridehuset, der under de 3 festdage blev omdannet til en stor moderne restauration,
 under navnet ”Valencia”.
 Ringriderfrokosten afholdes i ”Valencia” kl. 12.00.
 Manden der skød kanonslag af under frokosten, blev såret.
1948 Ringriderfrokosten afholdes i ”Valencia” kl. 11.40.
 ”Sønderborgmarchen” Komponeret af Jacob Jørgensen, blev spillet første gang.
 Formand Viggo Jørgensen fik overrakt en meget smuk dirigentklokke.
 Grosserer Chr. Christensen overrakte Formand Viggo Jørgensen en guldmedalje som bevis på den som bevis
 på den indsat han i årenes løb har ydet i Ringridningens tjeneste.
 Under frokosten var der underholdning:
      •     Holger Fællessanger Hansen, sang under en lille pause.
 Efter pausen skulle overbetjent Chr. Christensen, Aarhus holde tale. Han sank pludselig om og kort efter afgik
 han ved døden. Det gjorde naturligvis et meget stærkt indtryk på den store forsamling, der stille gik hver til sit.
 Sanghæfte ved frokosten:
      •     Alssangen – Skuld gammel venskab rejn forgo – I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme – 
            Der er et Land, af Herren rigt begavet – Ringridersang.
1949 Ringriderfrokosten afholdes i ”Valencia” kl. 11.30.
 Under en pause underholdt den københavnske skuespiller ”10’ersen”.
1950 Ringriderfrokosten blev igen afhold i Ringriderhallen, kl. 11,30.
 Kirkeminister Frede Nielsen deltog i Herrefrokosten.
 Saluteringen blev afbrudt midt under talerne, da en lastbil kørte over den elektriske ledning der førte ud fra
 Formanden bord og ud til plænen.
1951 Ringriderfrokosten blev afhold i Ringriderhallen, kl. 12,00.
 Under frokosten var der underholdning af:
      •     Papirkunstneren Sturm, der gjorde megen lykke med sine elegante numre.
 Inden man skiltes, sang man ”Vort selskabs skaal”.
1952 Ringriderorksteret havde følgende solister:
      •     Operasanger Edi Lander.
      •     Regnekunstner Gerhard Mortensen, Saxkøbing.
      •     Musikalsk klovn Schumilevsky.
 Pressefotograf Poul Jørgensen, København, foretog i går en række optagelser for ”Politikkens filmjournal”
 ved Ringriderfrokosten.
 De øvrige begivenheder er også blevet filmet.
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1953 For første gang i mange år holdtes så at sige kun de taler, der nødvendigvis må holdes ved en sådan lejlighed.
 Der var 11 taler.
 Frokosten var før Nordeuropas største talerfest med indtil 35 – 40 taler.
 Musikdirektør H. Koefoed, Ringriderorkesteret, forlader Sønderborg.
1954 Amtmand Refslund Thomsen fik overrakt foreningens Guldnål.
1955 Komitemedlemmer gik rundt med lister og spurgte folk, de mødte på gade, om de ikke gerne ville med til frokost.
 Det lykkedes at få samlet 200 mand.
 Teltholder Arne V. Olsen, København, roste pladskomiteen. Arne nævnte bl.a., at Sønderborg Pigegarde er en
 stor reklame for Sønderborg ud over hele landet.
1956 Komponisten Jacob Jørgensen har komponeret en ny fejende march:
      •     ”Sønderborg Rytteri”. Ringriderorkestret spillede den nye march ved ringriderfrokosten for første gang.
            Marchen blev doneret Ringriderkomiteen.
 Ringriderfrokosten blev kaldt:
      •     ”Den lille rigsdag”.
1958 Der deltog 200 frokostgæster til 60 års jubilæet.
 Der var 20 taler. ”Kanonen” svigtede ved en enkelt tale, grundet strømsvigt.
 Alle frokostdeltagere og alle ringridere fik et særligt forsølvet jubilæumsemblem.
 Om fremtidsønsker sagde formanden:
      •     ”At en regulering af pladsen og en nedrivning af den faldefærdige ringriderhal nu trænger sig på. 
            En ny idrætshal ved idrætshøjskolen løser ikke alle problemer”.
1959 Fru Barbro Bomann, den svenske instruktrice af den film, der optages om ringridningen, deltog i
 Herrefrokosten. Holdt en formfuldendt tale.
 Under ringriderfrokosten var der publikumsafstemning blandt deltagerne, om at udpege den bedste ringridersang.
 Komiteen havde udvalgt de tre bedste sange.
 De tre sange var forfattet af:
      •     Faktor Nico Høegh, Sønderborg
      •     Gregor, Sjellerup
      •     Fuldmægtig Carlsen, Sønderborg
 Det blev faktor Nico Høeghs sang der blev kåret til fremtidens ringridersang:
      •     Hør de gjaldende fanfarer.
 Sangen synges på melodien ”Vi er børn af sol og sommer”.

 

1960 Der var 13 taler.
1961 Der var 11 taler.
1962 Overrækkelsen af medaljer til rytter og komitemedlemmer blev flyttet fra slutningen til begyndelsen af begyndelsen
 af frokosten. Det var et stor plus for frokosten.
1963 Formand Chr. Jørgensen fik en smuk håndsmedet sølvkæde – anonym giver.
 Kæden bærer de fire tidligere formænds navne og regeringsperioder.
 Borgerforeningens formand H. E. Jensen, hyldede komiteformanden og navnlig dennes hest. Efter sin tale så man
 pludselig et fornemt sæt seletøj glide i snoretræk ned fra loftet med en krans  af gulerødder.
 Det var en gave til formanden fra Borgerforeningen.
 Overraskende kom pludselig halvdelen af The Royal Fusiliers pibe- og trommekorps på scenen i hallen.
 Formanden overrakte til den ældste aktive rytter, 70 årige Jørgen Matzen, Spang to guld tyvekroner – anonym
 giver.
 Den amerikanske generalkonsul Ryder, New York, deltog i frokosten.
1964 Borgmester Anders Andersen takkede ringriderkomiteen for den flotte borgmesterkæde, som er skænket i
 anledning af ringriderfesten 75 års bestående.
 Tobakshandler P. Petersen hilste på frokosten eneste dame Annelise Kock.
 Annelise Kock, Kegnæs, fik 10 års medalje som aktiv rytter.
1965 Stadsarkitekten J. Juhler og ingeniør Sloth Møller, nedlagde den 16.juni 1965, forbud om at benytte ringriderhallen,
 da taget var konstaterettæret med stærk risiko for at styrte ned.
 Ringriderfrokosten blev nu afholdt i ringriderteltet ”Arena”.
 Tamburkorpset fra det engelske The Royal Fusiliers var – sammen med taffel-orkesteret, ledet af P. Corsen,
 med til at skabe den rette ringriderstemning.
1966 Ny Ringriderhal:
      •     Herreekviperingshandler Hilmer Holm lod en hat gå rundt ved bordet. Der blev lagt 1.600,- kr. i den og
            runder selv op til 2.000- kr. Pengene blev tilstillet kommunen med en påmindelse om, at nu må der ske
            noget.
 Direktør Otto Ewers hyldede i sin tale rytterne og deres trofasthed. Vi har, sagde han, 10 % flere ryttere i år end
 sidste år. Det er især bemærkelsesværdig, når man tænker på, at hesteholdet stadig er på retur. I 1946 havde vi
 her i landet 650.000 tænker på, at hesteholdet stadig er på retur. Der blev på særlig vis inviteret en turist med til
 ringriderfrokosten i år. Der blev lagt en slagplan for udpegningen af den heldige i mylderet om søndagen.
 Det engelske orkester The Royal Fusiliers spillede under frokosten.
1967 Under frokosten optrådte nogle af de skotske gæster fra The Gordon Highlanders.
1968 Der deltog godt 300 frokostgæster i ”Arena” teltet. Det var næsten flere end ”Arena” kunne rumme.
 Et brud på ringridertraditioner. ”Krudtet var vådt”. Lige meget hvor hårdt Toastmaster Paul Larsen trykkede på
 knappen (kanonen er el-styret) forblev kanonen tavs.
 Det engelske orkester The Regimental Band of The 11th Hussars, havde festlige indslag under frokosten,
 idet de bl. a. spillede på et tre meter langt horn og slutte af med at synge på dansk ”Vi vil há mere øl”.
1969 Når alt var udsolgt og det var det med 350 deltagere, lukkes der for videre tilmelding.
 Der deltog 342 frokostgæster.
 The Kings Own Scottish Borderers Pips and Drums, havde festlige indslag under frokosten.
1970 Der var købt et nyt stort telt som blev døbt ”Lansen” i fællesskab af komiteerne i Sønderborg – Åbenrå – Gråsten.
 Samarbejdet om ”Lansen” ophørte i 2008.
 Som noget nyt skulle, man skulle købe adgangskort på turistbureauet.
 Samtlige 400 adgangskort til ringriderfrokosten blev revet væk den første dag.
 Årsagen til adgangskort i år var, at mange der i fjor havde bestilt plads, måtte gå igen, fordi andre, der ikke havde
 sørget for reservering, havde taget deres pladser.
 Gallasløjfe i rødt og hvidt til ryttere og deltagere i herrefrokosten til og med 1976.
 Formand Chr. Jørgensen overrakte en Æreslanse til garnisonen ved oberst Tillisch.
1971 Onsdag, den 30. juni kl. 12.00 præcis, startede billetsalget til Herrefrokosten fra turistkontoret. De var kun
 18 billetter tilbage næste morgen. Derfor gennemgik man bordopstillingen i ”Lansen” igen, der kunne blive plads
 til 60 mere i alt 460.
 Garnisonskommandant F. G. Tillisch havde taget, Forsvarsminister Knud Østergaard med til Herrefrokosten.
 Jens Schmidt havde skrevet en sang og lavet en festavis til alle frokostdeltagerne.
1972 Mandag, den 26. juni. To timer efter billetbestillingen åbnede på turistkontoret var 450 pladserne reserveret.
 Evt. ikke afhentede billetter sælges fra næste mandag.
 En halv time før Herrefrokosten underholder Zillertal orkestret foran ”Lansen”
1973 Ringriderfesten i Sønderborg holdt 75 års rigriderfest.
 Komitemedlemmer kan nu købe billetter til Ringriderfrokosten på "Stormødet".
 Tirsdag den 26. juni kl. 9.00 præcis, startede billetsalget til Herrefrokosten fra turistkontoret. 
 Der var sat 550 billetter til salg.
 Der deltog 650 frokostgæster.
 Formand Peter Jessen, amtsringriderforeningen i Åbenrå og Ritmester Holger Kryhlmand, Ringriderforeningen
 for Graasten og Omegn, overrakte komiteen i Sønderborg et fornemt ritmesterskjold i sterling sølv.
1974 Mandag, den 1. juli startede billetsalget til Herrefrokosten fra turistkontoret.
 Der kan kun købes to billetter af hver kunde og det oplyses, at man ikke modtager forudbestillinger. 
 Der var sat 600 billet til salg. Der deltog 650 frokostgæster.
1975 Der var en dame med til herrefrokosten. Hanne Risgård der var medarbejder ved Danmarks Radio i Aabenraa.
 Hanne fik ikke lov til at sidde med ved bordet. Hanne lavede optagelse til regionalradioen.
1976 Komitemedlemmer / Forridere kan nu kun købe 4 frokostbilletter.
 Plads til 600 gæster. I 1976 var det sidste gang, der var Frokostbilletter, der kunne udbydes offentlig til salg.
 (100 billetter). Årsagen er den, at komitemedlemmer / forrider – næsten 100 personer – som tak for deres indsats
 får mulighed for at købe fire frokostbilletter. Dertil kommer, at giverne af ærespræmier også tilbydes en
 frokostbillet - mod betaling naturligvis - de resterende frokostbiller bruger komiteen til inviterede gæster.
 Der er indkøbt nyt højtaleranlæg til 40.000,- kr.
1977 Alle billetterne til Herrefrokosten var væk på forhånd, ind billetterne skulle have været til offentligt salg.
 Kurdirektør Robert Spuhler, Mölln, Tyskland, inviterede søndags- som tirsdagskongen med ledsager til et
 forlænget weekendophold i Mölln, som afslutning på sin tale til Herrefrokosten.
1978 Borgmester Lutz, Mölln, udsatte to præmier til Søndags- og Tirsdagskongen. Et weekendophold i Mölln med 
 damer, under sin tale til Herrefrokosten.
1980 Solistoptræden ved Knud Hovaldt og Ole Andersen.
 Ved en udlejning i Vojens havde en af de kraftige efterårsstorme sønderrevet det Sønderjyske Ringriderteltet.
1981 Tre engelske militærorkestre, 100 mand, underholdt.
 Åbenrå, Gråsten og Sønderborg får nyt stort fælles Sønderjysk Ringridertelt, 100.000 kr., sponsoreret af

Sparekassen Sønderjylland.

 Det nye Ringridertelt, der netop var afleveret til ringriderfesten i Åbenrå, blev røg misfarvet af svovldioxyd.

1982 Fanebærer Chresten Blad, Majbøl, fik en æreslanse nr. 8.

1983 Nordens største sauna blev ”Herrefrokost” kaldt i år, på grund af hedebølge, af stiftamtmand Ole Perch Nielsen.

1985 Tre gardehusarer til hest, spillede en fanfare inde i Lasen.

1987 Kronprins Frederik fik ikke tjenestefri fra Sønderborg Kasserne for at deltage i Herrefrokosten.

1988 Der var lavet et anneks til Lansen for at få plads til 250 ekstra pladser.

 Borgmester Alfred Krogh Petersen fortale sidst i sin tale til Aabenraa: I skal ikke blive glemt.

 Alfred Krogh Petersen suttede med et hyldes vers, men da han nåede næstsidste vers:

 Og selv om jorden slår revner, så kommer vi til næste år - afbrød et lyn strømmen til højtalerne.

 Det fik amtsborgmester Kresten Philipsen til at sige:

 I glemmer nok at strømmen kommer fra Aabenraa.

 Den eneste taler uden for den officielle talerække var radioens programdirektør Hans Jørgen Skov, men det var

 også fordi han er fra Nordborg.

1991 Sønderborg drillede med Aabenraas lille skulptur, ved ringriderfrokosten i Aabenraa. "Rytterskulptur i ponyklassen".

1992 The Devonshire and Dorset Regiment – The 22nd Chesire Regiment – The Royal Scots Dragoon Guards –

 Sønderborg Garden, underholdt i Lansen.
1993 Alle mænd der skulle med til Herrefrokosten, som var over 70 år eller er synlig gangbesværlig, fik i år en ekstra

service. De kunne komme ind i teltet gennem en særlig indgang og før de andre frokostgæster.
Med de fire militærorkester, fik Herrefrokosten et formidabelt musikalsk løft.

1995 Gangbesværede var velkommen til at møde kl. 11.30 ved indgangen til "Lansens" køkken. Der blev de modtaget
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 og vist ind i teltet, før der blev lukket op for alle andre frokostgæster.
1996 Pladsreservering. Det er nu muligt at reservere plads til Ringriderfrokosten.

 Lise-Lotte Lohmann underhold.

1999 Pladsreservering. Der er ændret på pladsreservationen til Herrefrokosten. Pladsreservationen blev foretaget,

 torsdag den 8. juli kl. 15.00 - 18.00 ved Turistbureauet. I år kunne den enkelte persen kun reservere for op til

 24 personer. Udlevering af nummer til køen, skete kl. 09.30, da Turistbureauet åbnede.

2001 Grundet meget stort pres på: "at stifte ærespræmier", kan seniorkomiteen kun købe 3 billetter.

2002 Grundet meget stort pres på: "at stifte ærespræmier", kan seniorkomiteen kun købe 2 billetter.

 Torben "Træsko" Pedersen fra Cirkusrevyen, blev "narret" af Leif Maibom, Sønderborg Revyen, til at give en
 omgang til alle de 1188 gæsterne ved Herrefrokosten om mandagen, 29.700,- kr.

 Knap 35 grads hede i Ringriderteltet.

2004 Det store sønderjyske ringridertelt Lansen udvides med en teltbane mere.

 Lansen tæt på at knække sammen. Skybrud over Sønderborg, natten til fredag havde tynget teltdugen langt ned

 mod baren. Fredag formiddag opdagede en snarrådig vvs-mand vandet og fik vandet væk.

2005 Pladsreservation til Herrefrokosten fra kl. 16.00 - 17.30 på Sønderborghus. Udlevering af kønummer kl. 09.00.
 Det store sønderjyske ringridertelt Lansen udvides igen med en teltbane.
2007 Det store sønderjyske ringridertelt Lansen erstattes af et større lejet telt.
2011 Der var skåret ned på talerækken.  Der blev holdt 7 taler.
 Særlig indslag. Chresten Speggers, Miang parodierede Prins Henrik. Prinsgemalen og den fulde vom faldt dog
 helt igennem scenebrædderne.
2012 Formand for Landbosyd, Gårdejer Mogens Dall fik trukket et par kameler ind i telter. Formand Peter Hansen og
 ritmester Jes Andersen kom til kamels.
 Oberstløjtnant Viggo Ravn, Sønderborg Kaserne, fortalte om om kvinder på sergentuddannelsen.
2013 Formand Peter Hansen gav en omgang øl til alle 1.930 frokostgæster. Ca. 58.000 kr.
 Gæstetaler Asger Reher - med rødder i Aabenraa - gennemførte sin tale på sønderjysk.
2014 Orkesterindslagene under Herrefrokosten, var ikke så vellykket, da musikerne befandt sig ude ved teltdugen ,og
 ikke blandt frokostdeltagerne.
2015 Orkesterindslagene var igen tilbage blandt frokostdeltagerne, det var meget vellykket. Sopransanger Crystal
 Benton fra Dutch Pipes and Drums, sang til det stemningsfyldte nummer Amazing Grace.
 Jan Carlsen alias Lune Carlsen, populært kaldet “lunelarsen” underholdt med hans utallige imitationer af
 Kim Larsen, til sidst under betalingen.   
2016 - 2017 Jan Carlsen alias Lune Carlsen, populært kaldet “lunelarsen” underholdt med hans utallige imitationer af
 Kim Larsen, til sidst under betalingen.
2018 Musikalsk indslag: The Massed Bands of The Honourable Artillery, England - Tveit Union Musikkorps, Norge -
 Aarhus Brass Band - Sønderborg Garden - Sønderborg Pibes and Drums. 
 Jørgen Thorup underholdt med potpourri fra Shu Bi Dua, til sidst under betalingen.
2019 Pladsreservation til Herrefrokosten var flyttet fra Brøggeriet til Hotel Sønderborg Strand, Strandvej 1.
 Musikalsk indslag: The Massed Band of The Honourable Artillery - The Orchestra of 194 Pontoon Bridge
 Regiment (Ukraine) - Guardsmen Representative Brass Wind Band (Bulgarien) - Århus Brass Band -
 Sønderborg Garden - Sønderborg Pibes and Drums. Lune Carlsen, populært kaldet “lunelarsen” underholdt med
 hans utallige imitationer af Kim Larsen, til sidst under afregningen.
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Menu
 
   

 Menu til Herrefrokosten.  

   

 

 Menu til herrefrokosten:
1895 - 1896 Mokturtle (Skildpaddesuppe) – Andesteg – Kyllingsteg – Hummer i mayonnaise – Kaviar – Skinker – Oxesteg – Kalvesteg – Aal – Pølse –
 Anchiovis (ansjoser) – Ost  etc. etc. Pris 1,50 mark.
1910 I Festskrift – 25 års Jubilæet, står der bl. a.:
      •     ”Frokosten om mandagen afløstes i dette Aar af en Festspisning, hvortil Maden serveres 
            af Hotelejer Wichmann.”
      •     ”Am Montag wurde in der Festhalle zum ersten Male ein warmes Festessen gegeben, 
            das von dem Hotelbesitzer Wichmann geliefert wurde.”

Krebsesuppe – Suder med Smør og Petersilie – Stangasparges – Raadyrsteg – Kompost – 
 Salat – Is – Ost – Dessert.
1911 Skildpaddesuppe – Pighvar med Smør og Petersilie – Laks og Tunge med Gemyse – Dyresteg – Kompot – Salat – Is – Ost – Dessert.
1912 Skildpaddesuppe – Pighvar med Smør og Petersilie – Oksesteg med Gemyse – Kyllinger – Kompot – Salat – Is – Ost – Dessert.
1913 Oksehalesuppe – Suder med Smør og Petersilie – Oksesteg med Gemyse – Kompot – Salat – Is – Ost – Dessert.
1914 Skildpaddesuppe – Suder med Smør og Petersilie – Oksesteg og Raadyrryg med Gemyse – Kompot – Salat – Is – Ost, Brød og Smør –
 Dessert.
1923 Klar Suppe med Boller – Stegt Fiskefilet med Champignons – Slikasparges med rørt Smør – Kalveryg med friske Gemyser –
 Brød, Smør, Ost, Tomater og Radiser – Kaffe. Ærbødigst Hotelejer Hofmann V. Bang, Hotel ”Alsund”.
1924 Brun Suppe – Fiskefilet Tator – Salt Ret m. Gemyse – Kalveryg m. Champignon – Parfait Alssund m. Jordbær.
1926 Oksehalesuppe med champignons – Kalveryg med gemyse – Kompot – Ostepind.
1927 Postejer med Hummer og Asparges – Kalvesteg m. Gemyse – Oste Kabaret.
1928 Brun Suppe – Postejer med Hummer og Asparges – Hamborgerryg med Gemyser – Kompot – Ostepind.
1930 Oksehalesuppe – Randers laks med sc. hollandaise – Kalveryg med Gemyse – Kompot – Salat – Ostepind med radiser.
1931 Klar suppe med boller – Fiskeret – Oksefilet garni – Ostepind med radiser.
1935 Suppe – Fiskeanretning – Kalveryg med Gemyse – Osteanretning
1936 - 1937 Suppe – Hummerpostejer – Kalveryg med Gemyse – Osteanretning. Sidste gang der blev serveret vin. (Ingen vintvang).
1939 Sildeanretning på Isblok med nye Kartofler og Smør – Forloren Skildpadde – Osteanretning.
 Hvortil serveres Øl og Snaps. (Førhen blev der serveret vin).

 

 

1941 Sildeanretning på Isblok med nye Kartofler og Smør – Snitzel med Gemyse – Osteanretning.
1942 Sild på Isblok med nye Kartofler og Sauce – Kalve- og Flæskesteg med Gemyse – Osteanretning.
1946 Sild på Isblok med Kartofler og Løgsauce – Kotelet med Agurkesalat – Ostepind.
1947 Sild på Isblok med Kartofler og Løgsauce – Wienerschnitzel med Gemyse – Ostepind.
1948 Sildeanretning på is med nye Kartofler – Forloren Skildpadde – Ostepind.
1954 Sideanretning – Wienerschnitzel – Ostepind.
1959 Alsisk pandemad.
1960 Sild på isblok med nye kartofler og smør – Sprængt svinekam med forskellige grønsager – Osteanretning
1961 Sild på isblok – Oksefilet med gemyse – Ostepetitfours.
1964 Sild på isblok – Helstegt svinekam – Ost.
1968 Sild på isblok, smør, brød og varme kartofler – Hamburgerryg med gemyse – Ostesmåt.
1969 Sild på isblok med nye kartofler – Bøfstroganof med krydderier – Ostepinde – Kaffe.
1971 Sild på isblok – Sprængt oksebryst med spidskål – Ost.
1972 Sild på isblok – Kalv i asparges med butterdejssnitter – Ostepind.
1974 Sild på isblok med kartofler – Sprængt svinekam – Osteanretning.
1975 Sild på isblok med lune kartofler – Sprængt oksebryst med stuvet spidskål – Osteanretning.
1976 Sild på isblok – Forloren skildpadde med flutes – Osteanretning.
1977 Sild på isblok – Kalvesmåkød med ærter og gulerødder, garneret med rejer og asparges – Osteanretning.
1978 Sild på isblok – Forloren skildpadde – Osteanretning.
1979 Sild på isblok med nye kartofler og smør – Irisk stuvning – Osteanretning.
1980 Sild på isblok med nye kartofler og smør – Kold roastbeef med kartoffelsalat – Osteanretning.
1981 Sild på isblok med nye danske kartofler – Kold roastbeef med kartoffelsalat – Osteanretning.
1982 Sild på isblok – Bayonne-skinke med grøntsager – Osteanretning.
1983 Sild på isblok – Sprængt svinekam med gemyse – Brieost med frugt.
1984 Sild på isblok – Hamburgerryg med gemyse – Brieost.
1985 Sild på isblok og nye kartofler – Sprængt svinekam med tilbehør – Brieost.
1986 - 1988Sild på isblok – Ringriderschnitzel med gemyse – Brieost med tilbehør.
1989 Sild på isblok med hvide kartofler – Gammeldags oksesteg med brun sovs, hvide kartofler og stuvet hvidkål med tilbehør – Osteanretning.
1990 Sild på isblok med nye kartofler – Oksesteg med gammeldags stuvet hvidkål – Ost med frugter.
1991 Sild på isblok med nye kartofler – Nakkekoteletter med hvad dertil hører – Brieost og frugtsalat.
1992 Sild på isblok med nye kartofler – ?
1993 Sild på isblok med nye kartofler – Bøf Stroganoff – Brieost og frugtsalat.
1994 Sild på isblok med nye kartofler – Skinkeschnitzel med gemyse – Melon med ost.

1995 Sild på isblok med nye kartofler – Medister og ribbensteg med tilbehør – Ost og  kiks.

1996 Sild på isblok med bagt kartoffel med dressing – Nakkekotelet med kold kartoffelsalat og blandet salat –  Brie-ost og frugter.

1997 Sild på isblok med nye kartofler – Bøf Stroganoff – Bundebrie.

1998 Hvide sild på isblok og hellefisk med nye kartofler. (Den røde sild var strøget i år) – Stegt vildsvin – Ost.

1999 - 2002Hvide sild på isblok med kartofler og smør samt hellefisk med flutes og dressing – Helstegt vildsvin med salat, kartofler og Flutes – Ost.
2003 Hvide sild, tatar af hellefisk, fiskefilet i aspic, karrysalat, løg, brød, fedt og smør – Sødmælks kalveculotte med ratatoville, grøn salat, hvide
 kartofler, brun sovs – ostetallerken med oliven, citronmarmelade og kiks.
2004 Fiskeanretning.
2005 Marinerede sild, nye kartofler med purløg, Gravede laks medsenneps dressing. Tatar af røget hellefisk og langtidsbagt aroma tomat –
 Sprængt Kalvebryst med Waldorf salat, nye kartofler og sauce – Ostetallerken.
2006 Fiskeanretning – Sprængt svinekam med mild karrysauce, hvide kartofler og en passende garniture som hovedret – Et udvalg af oste.
2007 Fiskeanretning – Sprængt kalvebryst – Et udvalg af oste.
2008 Sild, tatar af røget hellefisk og gravet laks – Marineret svinekam med ratatouille, syltede agurker, nye kartofler og peberrodssauce –
 Tre slags ost med oliven.
2009 Skinkesteg.
2010 Fiskemousse med rævesovs, rejemousse med cremefraiche, rullet sild med karrysalat, brød og smør – Chili- og vanilliemarineret
 skinkesteg, kartofler og ratatouille, estragonsauce og pariserkarotter – Tre slags ost.
2011 Tre slags sild  – Gammeldags oksesteg med hvidkål  – Tre slags ost.
2012 Tre slags sild og karrysalat med nye kartofler – Oksesteg med gammeldags hvidkål, glaserede løg og skysauce – Tre slags ost, oliven og
 krydret klementin marmelade.
2013 Sildetallerken med tre slags sild, løg og karrysalat dertil nye kartofler – Oksesteg med gammel daws hvidkål, glaserede løg og skysauce,
 nye kartofler og surt – Tre slags ost med oliven og krydret klementin marmelade.
2014 Sildetallerken med tre slags sild, karry salat og løg, dertil brød og nye kartofler – Oksesteg med gammel daws hvidkål, glaserede løg og
 skysauce, nye kartofler og surt – Tre slags ost med oliven og krydret klementin marmelade.
2015 Tre slags sild marinerede/karry/kryddersild med brød og nye kartofler – Marineret nakkefilet med gammeldags hvidkål, skysauce og
 nye kartofler – tre slags ost m/oliven og klementin marmelade, div. kiks og brød.
2016 Tre slags sild marinerede/karry/kryddersild og nye kartofler – Marineret nakkefilet med gammeldags hvidkål hvidkål, skysauce og nye
 kartofler – Tre slags ost m/oliven og klementin marmelade og brød.
2017 Tre slags sild marinerede/krydder/sennepssild, karrysalat, nye kartofler og rugbrød – Sprængt kalvespidsbryst med blomkål, dertil små
 kartofler og peberodssovs, rødbeder og farverig salat – Tre slags oste med boller og sødt.
2018 Tre slags sild marinerede/krydder/sennepssild, karrysalat nye kartofler og rugbrød  –  ”Kong Fiddes Livret” mørbrad spidser, løg, smør, karry, paprika, og ketchup, fløde og engelsk sovs, hertil serveres hakket løg, rødbeder, æg og peberrod – Ostetallerken med tre slags
 oste med boller og sødt.
2019 Tre slags sild marinerede/krydder/sennepssild, karrysalat 1/2 æg, fedt smør rugbrød og nye kartofler – "Kong Fiddes livret” (bøf stroganoff)
 med smør, karry, paprika, ketchup, fløde og engelsk sovs, hertil serveres hakket løg, rødbeder, æg og peberrod – ostetallerken med
 emmentaler ost, tomme de savoie brieost, boller og sødt.
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Herrefrokosten kostede
 
   

 Ringriderfrokost  

   
 Herrefrokosten kostede:  

 

1894 - 1905          1,50 mark.  1906          1,80 mark.  1907 - 1909           2,- mark.
1910 - 1914           3,- mark.  1921 - 1924          6,- kr.  1925 - 1926           4,- kr.
1927           3,- kr.  1928 - 1929          3,50 kr.  1930           2,75 kr.
1931 - 1934           ?  1935          3,50 kr.  1936 - 1937           3,75 kr.
1939           3,- kr.  1941          3,25 kr.  1942           ?
1946           6,75 kr.  1947          6,- kr.  1948 - 1970           ?
1971 - 1972         25,- kr.  1973        30,- kr.  1974 - 1975         35,- kr.
1976 - 1977         45,- kr.  1978        50,- kr.  1979 - 1980         70,- kr.
1981         80,- kr. 1982        95,- kr.  1983       110,- kr.
1984       115,- kr.  1985      140,- kr. 1986 - 1987       150,- kr.
1988 - 1993       200,- kr. 1994 - 1995      210,- kr.  1996 - 1997       225,- kr.
1998 - 2000       250,- kr.  2001      300,- kr.  2002       325,- kr.
2003 - 2004       335,- kr.  2005 - 2006      350,- kr.  2007 -  2012       400,- kr.
2013 - 2018       450,- kr.  2019      500,- kr.    
        

 

   

  

  1942 75 års Jubilæum 1963 1983 1991  
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Ringriderfrokostens sange
 
   

 Mændene bag ringriderfrokostens sange  

   

 

Siden den første ringrider herrefrokost i 1897 har der været musik og sange som supplement til det kulinariske. I 1897 sad der 25 musikere, det var daværende Sønderborg Musikorcester under ledelse af Bymusicus Chr. Petersen. Af referaterne fremgår, at der var 70 deltagere ved
frokosten, som var en middag med flere retter, men tæller man efter på det gamle foto, så må tallet være inclusive de 25 musikere. I dag sidder der 15 musikere på tribunen med Jeppe Rasmussen, Symfoniorkestret som dirigent og frokostgæsternes antal er godt 1600. Desværre
findes der i Ringriderarkivet ingen eksempler på sangene fra før 1921. Til gengæld er der fra 1933 et fornemt sanghefte med guldomslag indeholdene sangene Om hundred' år er alting glemt, Jeg elsker de grønne lunde samt Alssangen. Alssangen har siden 1924 været
den sidste sang som bliver sunget ved frokosten. Ingen frokostdeltager forbliver uberørt når tusinde mandfolk stemmer i og følger ritualet til øens pris. I 30'erne sang man Sangen om Sønderborg, og i 1948 kom Sundeved Sangen og Skuld gammel venskab rejn forgo med. De to sidste er
siden blevet fast del af repertoiret. I de foregående år var sangene duplikeret eller trykt som løsblade. I 1957 kom Landbo lykke med. Sangheftet som vi kender det i dag, blev trykt første gang i 1964, og siden har det ligget ved hver frokostkuvert, i de senere år med skiftende forside som
årets Ringrider-plakat.

Forfattere og komponister bag sangene
Udvalget af sange forbliver hvert år de samme, og det er:

KONG CHRISTIAN
skrev Johannes Ewald, 1743-1781, til sit skuespil Fiskerne i 1799. Komponisten er ukendt, og sangen er først senere blevet valgt til kongesangen.

DER ER ET YNDIGT LAND
blev af Adam Oehlenschlæger, 1779-1850, skrevet i 1823 nærmest som protest efter en konkurrence om en fædrelandssang, hvor til han ikke var blevet indbudt. Komponisten er H.E. Krøyer.

ALSSANGEN
Kristen Karstensen, 1809-1892. Født på Kær Halvø. Skrev sangen i København i 1849 inden han blev provst i Dybbøl. Han blev udvist til Danmark efter 1864 på grund af sit danske sindelag, og blev provst i Svendborg. Komponisten Rudolf Bay komponerede i 1820 i Livorno, Italien: Vift stolt
på Kodans bølge. Melodien synges med glæde og stolthed som øens nationalsang af Alsingerne med enkelte helt specielle afvigende fraceringer fra originalen.

SØNDERBORG RINGRIDERMARCH
Sønderborg drengen Jacob Jørgensen, 1892-1974, ejede sammen med sin bror, Peter, Musikhuset Brdr. Jørgensen i St. Rådhusstræde, og senere en stor musikforretning og musikforlag i Düsseldorf. Komponerede marchen i anledning af Ringriderfestens 50 års jubilæum i 1948.
Dirigerede selv harmoniorkestret, der indspillede pladen, som Ringriderfesten udgav.Teksten til Trioen er skrevet af E. Adamsen og J. Carlsen. Forunderligt nok høres sangen med teksten, Sønderborg du gamle by, kun ved Ringriderfrokosten. På pladens bagside er indspillet Alsmarchen.
Dens tyske komponist, Licht, har indlagt Weyses Vift stolt på Kodans bølge i marchen, melodien, som Alssangen synges på. Pladen findes i Ringriderfestens arkiv.

VOR ALLES FEST
Forfatteren Niko Höeck, 1892-1963, var faktor i Landstingsmanden, J. Otzenz Bogtrykkeri i Sønderborg. Den synges på melodien Vi er børn af og sommer, komponeret af svenske Niels Broström.  Niko Höeck var kendt i byen som en stor spasmager. Havde også det ansvarsfulde hverv, at
alarmere byens frivillige brandværn i gaderne med sin trompet, når den røde hane galede. Skrev fremragende lejlighedssange, som han trykte i sit lille hobbytrykkeri i sin bolig i Sundquistgade.

LANDBO LYKKE
Ophavsmanden er fynbo og bonde, Mads Hansen, 1834-1880. Sangen er skrevet i 1867, melodien er en dansk folkemelodi. Han har også begået den dejlige fynske. For alle de små blomster.

SKULD GAMMEL VENSKAB REJN FORGO
skrev Jeppe Aakjær, 1866-1930, formentlig i 1906, inspireret af den skotske forfatter Robert Burns tekst og melodi: Auld lang syne. Forsamlingen rejser sig og synger sidste vers arm i arm på skotsk vis mens der gynges fra side til side.

SUNDEVED SANGEN
også forfattet af provst Karsten Karstensen, Dybbøl. Melodien: Der er et land, komponeret af C.E.F. Weyse.

DUMME GIGOLO
er skrevet i 1929 af revy- og viseforfatteren  Alfred Holck, født i 1894. Melodien er italiensk og komponeret også i 1929 af Leonello Casucci. Sangen blev i 60'erne introduceret til Ringriderfrokostens gæster af Danmarks Teltholder Forenings daværende formand og gøgler på pladsen, Otto
Krüger fra Kolding, som altid afsluttede sin gæstetale med opfordringen til at synge Dumme Gigolo. Siden har den med sit velkendte ritual heller ikke kunnet undværes.

- altså traditioner
Udvalget af sange til Ringriderfrokosten er en af Ringriderfestens mange traditioner. Slår man efter i danske ordbøger, konstateres det, at ordet tradition har mange synonymer, der alle relaterer til det fundament som Ringriderfesten er bygget op omkring, siden starten i 1888.
Tradition kan betyde sædvane som igen er lig med brug, etikette, formssag. Et fint fremmedord som konveniens betyder vedtaget god tone. Andre synonymer er kutyme, mode, praksis, vane og vedtægt, sæd og skikke. Endelig nok et fremmedord: Usus, der betyder uskreven regel.  Her til
kommer så ordet traditionel, der udlægges som nedarvet og traditionsbestemt. Alle ord, som klinger fint med begrebet Ringriderfesten i Sønderborg.

Per Christensen. Juni. 2013.
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Sange
 
   

 Sange ved Ringriderfrokosten.  

 Andre Ringridersange kan ses:     Ringridning     Sange  
     

 

31. Amts-Ringriderfest
     ved Frokosten 14. Juli 1924.

Mit Als
Mel.: Vift stolt paa Kodans Bølge

Af Østerhavets Vove
en Ø sig hæver skønt,
bekranset stolt med Skove,
bevokset mildt med Grønt.
Saa sagte Bølgen gynger
og luller den i Ro,
og raske Børneklynger
ved Stranden lege fro.

Den Ø er som en Have;
hver Kormark er et Bed;
de Bønder flittigt grave
og lægge Kornet ned.
Og om den Have lukker
et Hegn af Nøddetræ,
dér Drengen gaar og plukker
sig Lommen fuld i Læ.

Løvtætte Linde brede
sig over Bondens tag;
her Svalen har sin Rede
og kvidre Nat og Dag.
Og mellem Træets Grene
der titter Æbler ud,
rødmossede og pæne -
som Bondens unge Brud.

Det er saa sødt at drømme
i denne Haves Skød,
hvor lune Vinde strømme,
hvor Rosen dufter rød. -
Smaafugle bor i Skoven,
Smaablomster staar i eng,
Velsignelse bag Ploven;
og rask er Mø og Dreng.

Den Ø jeg kan ej glemme,
jeg stedse skuer den!
thi dér, dér har jeg hjemme,
did gaar min Længsel hen.
Jeg elsker den saa saare,
var Verden mig tilfals,
og frit jeg maatte kaare,
jeg valgte mig et Als.

                                        K. Karstensen.
Side 2

31. Amts-Ringriderfest
      ved Frokosten 14. Juli 1924.

Jeg elsker de grønne Lunde

Jeg elsker de grønne Lunde
med Tonernes vuggende Fald
jeg elsker de blanke Sunde
med Sejlernes Tusindtal.

Jeg elsker hver Dal, hver Banke,
med Kornets bølgende Flugt,
hvor flittige Hænder sanke
af Arbejdets gyldne Frugt.

Jeg elsker de brede Sletter
i Sollysets Sommerpragt,
i Vinterens Stjernenætter
bag Snetæppets Juledragt.

Mig fryder din Ros, din Ære,
mig knuger din Sorg, dit Savn.
Hver Glans, hver Plet vil jeg bære,
som falder på Danmarks Navn.

Thi Du er mig Fader og Moder,
 - så synges fra Strand til Strand,
langt mer end Søster og Broder,
thi du er mit Fædreland.

Forstummed’ hver Røst i Skoven,
og falmed hver gylden Frugt,
faldt Nat over Mark og Voven,
jeg fandt det dog lige smukt.

Om alle de Drømme bristed,
du har fra Din Ungdom drømt,
om trængsel og nød du fristed;
jeg elsker Dig dobbelt ømt.

Men end er der Sang i Skoven,
højt bølger det røde Flag,
end er der en Gud for oven,
der råder for Danmarks Sag.

Side 3

31. Amts-Ringriderfest
      ved Frokosten 14. Juli 1924.

Om hundred' Aar er alting glemt

Om hundrede Aar er alting glemt,
Venner, hvad end vi her maae lide;
thi lad os være glade stemt,
sætte de mørke Griller til side.
Den Rus som vi i Aften faar,
er sovet ud om hundrede Aar.

Vil Lykkens Hest ej gaa i Trav,
Broder! giv den af Glædens Sporer;
generes stundom du ved Krav
af Veksler, Renter og Kreditorer,
frygt ej, thi hvordan det end gaar,
du kræves ej om hundrede Aar.

Og hvis din Pige nu og da
elsker dig kun lidt mere end Fanden,
da er der fler`, hvor hun kom fra;
se dig om, du finder en anden.
Pluk Glædens Roser, hvor de staar,
du ser dem ej om hundrede Aar.

Synes din Vandel ei tilpas,
lyster en mundkaad om dig at skumle,
gør Ret og Pligt og tøm dit Glas,
lad saa Kreti og Pleti mumle,
Klafferlysten dem vel forgaar,
om ikke før om hundrede Aar.

Men dersom du er Ægtemand
til en Hustrue, der er Xantippe;
som sætter paa dit Glas en Rand,
hvortil, desværre at du maa nippe,
vid: din Ægtestand Ende faar, -
om ikke før, om hundrede Aar.

Derfor Elskov, Venskab og — Viin;
-       Dog, notabene, af den ægte -
nydt med Glæde er Medicin;
Druens Virkning man-ej kan nægte.
Thi lad os være glade stemt,
om hundrede Aar er alting glemt!

                                               C. Søeberg.

Side 4

Jørgen Otsens Bogtrykkeri, Sønderborg

 

     

40. Amts-Ringriderfest
      ved Frokosten 10. Juli 1933.

Mit Als
Mel.: Vift stolt paa Kodans Bølge

Side 4

40. Amts-Ringriderfest
      ved Frokosten 10. Juli 1933.

Jeg er en simpel Bondemand.

Jeg er en simpel Bondemand
og jævn og ligefrem,
dog elsker jeg min ringe Stand,

40. Amts-Ringriderfest
      ved Frokosten 10. Juli 1933.

Om hundred' Aar er alting glemt
 
Side 6
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thi i mit lille Hjem
der vokser Blomster milde
med Farver og med Duft,
min er den klare Kilde
og min den friske Luft.

Jeg fødtes ved Fuglesang,
af den jeg lærte lidt:
jeg synger naar jeg føler Trang
at flyve let og frit,
jeg synger bag ved Ploven
og under Leers Klang,
og Bakkerne og Skoven
gi’r Genlyd af min sang.

Og naar jeg er af Arbejd’ træt,
og Dagen er forbi,
min Aand er frisk, mit Sind er let,
og jeg er glad og fri:
og jeg vil ikke bytte
med nogen Mand paa Jord,
og jeg vil aldrig flytte
fra denne Plet i Nord.

Side 5

 

     

 

42. Amts-Ringriderfest
      ved Frokosten 15. Juli 1935.

Mit Als

Mel.: Vift stolt paa Kodans Bølge

Side 2

42. Amts-Ringriderfest
      ved Frokosten 15. Juli 1935.

Sangen om Sønderborg
Mel. Af Musikdirigent Ernst Hansen, Sønderborg.

Mit Barndomshjem, du Sundets By.
du kalder mig med gamle Minder.
Historietidens Morgengry
dit Navn med stor Mænd forbinder. –
Ej var det altid Medgangstid
og Sorgen ofte Sindet tynger.
Trods trange Kaar i Barndomsaar
de Minder Sindet glad forynger.

Ved Kaj og Bro vor Barndomsleg
fornøjelig vi erindre.
Paa Skibets Mast til Tops vi steg – 
hvem kan vel Drengekaadhed hindre?
Den muntre Leg i Baad og Pram
og Badelivet mange Steder,
det hvide Sand, den skønne Strand
Var Sønderborg Drengens Glæder.

Kathrinelund i Sommersol
og Sønderskov i Pinseklæder.
Der gav hun mig en blaa Viol,
vi søgte Skovens stille Steder.
I Aftensolens gyldne Glans
ved Stranden tidt jeg mødte hende
i Aften, saa ene to,
vi søgte ud til ”Verdens Ende”.

Mit Sønderborg, min Barndomsby,
et Paradis af smaa Idyller;
du Tider maner frem paany,
en Mindekrans jeg her fremtryller,
En Urtegaard er Øen Als,
du er et Rosenbed i Haven,
mit Sønderborg , din Fryd, din Sorg,
et Minde følger mig i Graven. 

                                     Th. Lorenzen, Lundtoft
Side 3

42. Amts-Ringriderfest
      ved Frokosten 15. Juli 1935.

Om hundrede Aar er alting glemt!
 
Side 4

 

     

 

44. Amts-Ringriderfest
      ved Frokosten 12. Juli 1937.

Mit Als
Mel.: Vift stolt paa Kodans Bølge

Side 2

44. Amts-Ringriderfest
      ved Frokosten 12. Juli 1937.

Sangen om Sønderborg
Mel. Af Musikdirigent Ernst Hansen, Sønderborg.

Side 3

44. Amts-Ringriderfest
      ved Frokosten 12. Juli 1937.

Om hundrede Aar er alting glemt!
 
Side 4

 

     

 

50. Amts-Ringriderfest
Jubilæumsfrokost den 12. Juli 1948.

Alssangen (Tidliger:  Mit Als)
Mel.: Vift stolt paa Kodans Bølge

Af Østerhavets Vove
en Ø sig hæver skønt,
bekranset stolt med Skove,
bevokset mildt med Grønt.
Saa sagte Bølgen gynger
og luller den i Ro,
og raske Børneklynger
ved Stranden lege fro.

Den Ø er som en Have;
hver Kormark er et Bed;
de Bønder flittigt grave
og lægge Kornet ned.
Og om den Have lukker
et Hegn af Nøddetræ,
dér Drengen gaar og plukker
sig Lommen fuld i Læ.

Løvtætte Linde brede
sig over Bondens tag;
her Svalen har sin Rede
og kvidre Nat og Dag.
Og mellem Træets Grene
der titter Æbler ud,
rødmossede og pæne -
som Bondens unge Brud.

Det er saa sødt at drømme
i denne Haves Skød,
hvor lune Vinde strømme,
hvor Rosen dufter rød. -
Smaafugle bor i Skoven,
Smaablomster staar i eng,
Velsignelse bag Ploven;
og rask er Mø og Dreng.

Den Ø jeg kan ej glemme,
jeg stedse skuer den!
thi dér, dér har jeg hjemme,
did gaar min Længsel hen.
Jeg elsker den saa saare,
var Verden mig tilfals,
og frit jeg maatte kaare,
jeg valgte mig et Als.

                                        K. Karstensen.

 Side 3

50. Amts-Ringriderfest
Jubilæumsfrokost den 12. Juli 1948.

Skuld gammel venskab....
Mel.: Skotsk folkemelodi

Skuld gammel venskab rejn forgo
og stryges fræ wor mind
skuld gammel venskab rejn forgo
med dem daw så læng, læng sind.
        Di skjønne ungdomsdaw, aaja,
        de daw så svær aa find!
        Vi'el løwt wor kop saa glaadle op
        for dem daw så læng, læng sind!

Og gi saa kuns de glajs en top
og vend en med di kaw'.
Vi'el ta ino en jenle kop
for dem swunden gammel daw.

Vi tow - hwor haar vi rend omkap
i'æ grønn saa manne gaang!
Men al den trawen verden rundt
haar nu gjord æ bjenn lidt taang.

Vi wojed sammel i æ bæk
fræ gry til høns war ind.
Saa kam den haw og skil wos ad.
Aa, hvor er æ læng, læng sind!

Der er mi hånd, do gamle swend!
Ræk øwer og gi mæ dind.
Hwor er æ skjøn aa find en ven,
en haaj mist for læng, læng sind!
        Di skjønne ungdomsdaw, aaja,
        de daw så svær aa find!
        Vi'el løwt wor kop så glaadle op
        for dem daw så læng, læng sind!

Side 4

50. Amts-Ringriderfest
Jubilæumsfrokost den 12. Juli 1948.

I Danmark er jeg født

I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,
der har jeg Rod, derfra min Verden gaar.
Du danske Sprog, du er min Moders Stemme,
saa sødt velsignet du mit Hjerte naar.
Du danske, friske strand,
hvor Oldtids Kæmpegrave
staa mellem Æblegaard og Humlehave.
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg!
Danmark, mit Fædreland!

Hvor reder Sommeren vel Blomstersengen
mer rigt end her, ned til den aabne Strand?
Hvor staar Fuldmaanen over Kløverengen
saa dejligt som i Bøgens Fædreland?
Du danske, friske strand,
hvor Danebrogen vajer,
Gud gav os den - Gud giv den bedste Sejer -
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg!
Danmark, mit Fædreland!

Engang du Herre var i hele Norden,
bød over England - nu du kaldes svag,
et lille Land, og dog saa vidt om Jorden
end høres Danskens Sang og Mejselslag.
Du danske, friske strand, -
Plovjernet Guldhorn finder, -
Gud giv dig Fremtid. som han gav dig Minder!
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg!
Danmark, mit Fædreland!

Du Land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme,
hvor jeg har Rod, hvorfra min Verden gaar,
hvor Sproget er min Moders bløde Stemme
og som en sød Musik mit Hjerte naar.
Du danske, friske strand
med vilde Svaners Rede,
I grønne Øer, mit Hjertes Hjem hernede!
Dig elsker jeg! - Dig elsker jeg!
Danmark, mit Fædreland!

                                                 H. C. Andersen

Side 5

 

     

50. Amts-Ringriderfest
Jubilæumsfrokost den 12. Juli 1948.

50. Amts-Ringriderfest
Jubilæumsfrokost den 12. Juli 1948.
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Der er et Land
Mel.: Der er et Land, dets Sted....

Der er et Land, af Herren rig begavet,
med Frugtbarhed og alskens Ynde smykt;
med Velbehag det spejler sig i Havet,
som af sin egen Yndighed henrykt,
Se Dal og Bakke, grønne Hegn og Agre
med tunge Aks frembugnende i Høst!
Se Byer og Kirker, spredt i Grupper fagre,
bag Træer og Buske lege Skjul med Lyst.

I Syden rejse sig Broager Taarne
og skue vide over Land og Hav,
mens Saga taler om de tvillingbaarne,
de fromme Møer, som dem til Kirken gav.
I Øst og Vester til hinanden vinke
fortrolig Dybbølbjerg og Nybølnor,
mens Sottrup Kirketaarn i Sky mon blinke,
og rundt omkring Velsignelserne gror.

Saa denne Plet Naturen yndig klæder,
ja, Sundeved, Gud Herren signe dig!
Som Liljer gro, gid ogsaa Samlivs Glæder
lig Vaarens Knopper frisk udfolde sig.
Held Brødre I, som der mon bo og bygge,
Gud, tag os alle i din Varetægt!
Gid Tro og Haab, gid Fortids hjemlig Lykke
maa slynge sig omkring den unge Slægt! 

                                                      K. Karstensen.

Side 6

Ringridersang 

Mel.:Vift stolt paa Kodans Bølge
 
Ved Østersøens Bølger
og Sundets stride Strøm
en lille By sig dølger
som luller ind i Drøm;
paa Skrænten Kirken knejser
og ser mod Banken op,
hvor Dybbøl Mølle rejser
sin stormomsuste Top.
 
I Dag til Byen kommer
saa mange velset Gæst,
og By og Sol og Sommer
har smykket sig til Fest.
Guirlander over Gaden
og Flag fra Hus og Stang,
ja, der er Fest i Staden
og muntert Spil og Sang.
 
Igennem Byen svinger
en Rytterskare skøn;
Trompetfanfare klinger
til Trommers dumpe Drøn,
Saa pudset er hver Tøjle,
saa striglet er hver Hest,
saa blank er Bid og Bøjle
til Aarets store Fest.
 
Hver Rytter knuger Lansen
til Dagens muntre Dyst;
thi dér at vinde Kransen
det er hans største Lyst.
Hvem veed, hvad der ham venter,
om Lykken er ham huld;
den Pris, som her han henter,
for ham er mer’ end Guld.

 
Og Kavalkaden bølger
mod Ridepladsen op,
mens tætte Skarer følger
den stolte Ryttertrop.
Og Gøglets Larm forstummer,
hvor Troppen rider frem,
og alt, hvad Pladsen rummer,
med Jubel hilser dem.
 
Nu kækt der konkurreres,
hver gør, som han kan bedst,
det yderste præsteres
af Rytter og af Hest.
Og hver Gang Ringen rammes
i flot og sikker Stil,
Humør og Mod opflammes
af Pigens glade Smil.
 
Thi Pigen staar ved Siden
beundrende og mild,
og spændt hun følger Striden;
”Oh, gid han vinde vil,
saa han med Laubærkransen
stolt ride kan herfra,
da skal jeg ham i Dansen
belønne med mit Ja!”
 
Men Dagen langsomt glider;
og Mørket synker ned;
ad stille Vej de skrider
i Nattens dybe Fred;
og før de Afsked tager,
saa  lover hun sin Ven;
”Til næste Aar vi drager
 til Sønderborg igen”.
 
                                             T – p.
Side 7 - 8

 

     

 127 års Ringriderfest
    ved Frokosten 13. Juli 2015.

127 års Ringriderfest
    ved Frokosten 13. Juli 2015.

127 års Ringriderfest
    ved Frokosten 13. Juli 2015.

 

     

  

  Kong Kristian   -   Der er et yndigt land Als sangen  
     

  

 Sønderborg march   -   Vor alles fest Landbo lykke   -   Skud gammel venskab rejn forgo Sundeved sangen   -   Gigolo  
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Sløjfer
 
   

Sløjfe til Ryttere og Frokostdeltagere.
 

  

 1970   4 x 20 cm. 1971   4 x 18 cm. 1972   4 x 18 cm. 1973   4 x 18 cm.  
   

   

 1974   4 x 17 cm. 1975   4 x 12 cm. 1976   4 x 12 cm.   

 1977  Besparelse: 
Ingen sløjfer til rytter og frokostdeltager.

 

      

 Sløjfe til Frokostdeltagere.  

   

 

 

 

 1993   5 x 16,5 cm.  Papir 1994   5 x 13,5 cm. 1995   5 x 13,5 cm. 2001   5 x 19 cm.  
      

  

 2002   4,5 x 14,5 cm. 2003   3,5x 13,5 cm. 2004 - 2005   3,5 x 13,5 cm. 2006 - 2018   3,5 x 14 cm.  
      

 

 

 

 

   
 2019   3,5 x 14 cm.     
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Taffelmusik
 
   

 Dirigent til Herrefrokosten.  

   

 

 Under Herrefrokosten spillede:
1894 Herrefrokosten afholdes for første gang i et telt på ringriderpladsen.
1894 - 1900 Kapelmester "Mussi" Chr. Petersen. Det kommunale orkester. 25 musikere.
1901 - 1911 Kapelmester Licht, Bataljonsorkesteret. Taffelmusik ved 25 musikere.
1909 Herrefrokosten afholdes for første gang i Ringriderhallen.
1912 - 1914 Kapelmester Jensen, Bataljonsorkesteret, Taffelmusik ved 25 musikere.
  
 Under Herrefrokosten spillede Ringriderorkestret under ledelse af:
1921 - 1942 Musikdirektør Ernst Hansen, Sønderborg.
1946 - 1953 Musikdirektør H. Koefoeds Orkester.
1954 - 1962 Koncertmester Tscherning Hansen.
1963 - 1964 ?
1965 Koncertmester Peter Cordsen.
1966 - 1968 Musikdirektør Henry Hejø.
1969 Koncertmester Peter Cordsen.
1970 Musikdirektør Henry Hejø.
1971 ?
1972 - 1975 Koncertmester Peter Cordsen.  Taffelmusik ved 18 musikere.
1976 Koncertmester Jørn Lylloff.                         "
1977 - 1979 Koncertmester Harald Huus.      Taffelmusik ved 12 musikere.
1980 - 1982 Koncertmester Jørn Lylloff.
1983 - 1994 Koncertmester Heine Nielsen.
1995 - 2008 Koncertmester Ernst Wedam. 
2009 - 2014 Koncertmester Jeppe Rasmussen
2015 Koncertmester Michael Môglich Mathiasen
2016 - 2017 Koncertmester Jeppe Rasmussen
2018 Koncertmester Gert Skovlod Hattesen
2019 -  ---- Koncertmester Jeppe Rasmussen
  

 

   

  
 2012 2014 2015 2016 2017 2018  
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Antal taler til Herrefrokosten
 
   

 Ringriderfrokost  

   
 Antal taler til Herrefrokosten  

 

1909 40 taler.       

1922 38 taler.  1926 42 taler.  1927 41 taler.
1928 30 taler.  1929 29 taler.  1937 27 taler.
1939 35 taler.  1942 13 taler.  1946 25 taler.
1948 21 taler.  1949 15 taler.  1950 16 taler.
1952 17 taler.  1953 11 taler.  1954 18 taler.
1955 15 taler.  1958 20 taler.  1960 13 taler.
1961 11 taler.  1962 12 taler.  1963 19 taler.
1966 18 taler.  1969 12 taler.  1974 12 taler.
1977 11 taler.  1978 12 taler.  1981 11 taler.
1984 9 taler.  1986 11 taler.  1988 11 taler.
1989 10 taler.  1990 9 taler.  1991 9 taler.
1992 8 taler.  1993 8 taler.  1994 8 taler.
1995 8 taler.  1996 8 taler.  1997 8 taler.
1999 9 taler.  2000 9 taler.  2001 9 taler.
2002 9 taler.  2003 9 taler.  2004 9 taler.
2005 9 taler.  2006 9 taler.  2007 9 taler.
2008 9 taler.  2009 10 taler.  2010 10 taler.
2011 7 taler.  2012 8 taler.  2013 8 taler.
2014 7 taler.  2015 7 taler.  2016 6 taler.
2017 6 taler.  2018 6 taler.  2019 6 taler.
       

 

   

 

 

 

 1947  75 års Jubilæum 1963 1983   
   
   

 Taler ved frokosten  

   

 

Frokosten 2008 Frokosten 2009
Taler for byen Hans Lehmann Taler for byen Jens Michael Dam
Gæstetaler Siegfried Matlok Gæstetaler 1. Ralf Pittelkow
Borgmester tale Jan Prokopek Jensen Tale for Land og By Mogens Dall
Regionsformand Carl Holst Borgmester tale Jan Prokopek Jensen
Presse repræsentant Michael Kamper Gæstetaler 2. James P. Cain
Kulturens tale Per Nielsen Regionsformand Carl Holst
Gråsten - Aabenraa Aabenraa, Julius Beier Kulturens tale Stephan Kleinschmidt
Formand Peter Hansen Gråsten - Aabenraa Aabenraa, Hans Jørgen Jessen
Ritmester Jes Andersen Formand Peter Hansen
  Ritmester Jes Andersen

 

   

 

Frokosten 2010 Frokosten 2011
Taler for byen Benny Engelbrecht Borgmester tale Viseborgmester Tage Petersen
Gæstetaler 1. Søren Pind Gæstetaler 1. Peter Christensen
Tale for Land og By Peter Damgaard Gæstetaler 2. Flemming Jensen
Borgmester tale Viseborgmester Tage Petersen Gråsten - Aabenraa Gråsten, Preben Kleist
Gæstetaler 2. Johann Christoph Jessen Særlig indslag "Prins Henrik" v/Chresten Speggers
Regionsformand Carl Holst Formand Peter Hansen
Kulturens tale Torben Lindvang Ritmester Jes Andersen
Gråsten - Aabenraa Aabenraa, Hans Jørgen Jessen   
Formand Peter Hansen   
Ritmester Jes Andersen   

 

   

 

Frokosten 2012 Frokosten 2013
Borgmester tale Viseborgmester Tage Petersen Borgmester tale Viseborgmester Tage Petersen
Gæstetaler 1. Simon Emil Ammitsbøl Gæstetaler 1. Mogens Lykketoft
Gæstetaler 2. Per Arnoldi Gæstetaler 2. Søren Gade
Oberstløjtnant Viggo Ravn Gæstetaler 3. Asger Reher
Formand for Landbosyd Mogens Dall Gråsten - Aabenraa Gråsten, Bo Hansen
Gråsten - Aabenraa Aabenraa, Hans Jørgen Jessen Afgående formand Peter Hansen
Formand Peter Hansen Ny formand Jes Andersen
Ritmester Jes Andersen Ny ritmester Hans Otto Ewers

 

   

 

Frokosten 2014 Frokosten 2015
Borgmester tale Borgmester Erik Lauritzen Borgmester tale Borgmester Erik Lauritzen
Gæstetaler 1. Mogens Jensen Gæstetaler 1. Simon Faber
Gæstetaler 2. Carl Holst Gæstetaler 2. Martin Merrild
Gæstetaler 3. Per Pallesen Gæstetaler 3. Max Bæhring
Gråsten - Aabenraa Gråsten, Bo Hansen Gråsten - Aabenraa Gråsten, Bo Hansen
Formand Jes Andersen Formand Jes Andersen
Ritmester Hans Otto Ewers Ritmester Hans Otto Ewers

 

   

 

Frokosten 2016 Frokosten 2017
Borgmester tale Borgmester Erik Lauritzen Borgmester tale Borgmester Erik Lauritzen

Gæstetaler 1. Justitsminister Søren Pind Gæstetaler 1. Ole Stephensen
Gæstetaler 2. Gårdejer Mogens Dall Gæstetaler 2. Jan Hellesøe
Gråsten - Aabenraa Aabenraa, Hans Jørgen Jessen Gråsten - Aabenraa Gråsten, Bo Hansen
Formand Jes Andersen Formand Jes Andersen
Ritmester Hans Otto Ewers Ritmester Hans Otto Ewers

Frokosten 2018 Frokosten 2019
Borgmester tale Borgmester Erik Lauritzen Borgmester tale Borgmester Erik Lauritzen
Gæstetaler 1. Søren Pape Poulsen Gæstetaler 1. Kristian Jensen
Gæstetaler 2. Hans Georg Møller Gæstetaler 2. Amin Jensen
Gråsten - Aabenraa Gråsten, Bo Hansen Gråsten - Aabenraa Aabenraa Gerth Petersen
Formand Jes Andersen Formand Jes Andersen
Ritmester Hans Otto Ewers Ritmester Hans Otto Ewers
    

 

       

      
   1990

Oberstløjtnant A.B.Kristensen
   

       

  

 1991
Stiftamtmand Perch Nielsen

1992
Kassekomite Svend Erik Klausen

1993
Amtsborgmester Kresten Philipsen

1994
Oberstløjtnant A.B.Kristensen

1994
Stiftamtmand Perch Nielsen

 

       

  
 1994

Borgmester Ingolf Winzor
1994

Formand. Jens Schmidt
1996

Formand. Aabenraa. Peter Jessen
1997

Generalkonsul H. P. Clausen.
1998

Fhv. metalformand Georg Poulsen.
 

       

  
 1999

Metrolog Henrik Voldborg.
2000

Folketingets formand Iver Hansen.
2001

Fhv. udenrigsminister Niels Helveg Petersen.
2002

Præsident for landbrugsrådet Peter Gæmelke.
2003

Fhv. statsminister Poul Nyrup
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 2004
Fhv. statsminister Poul Schlüter.

2005
EU - parlamentariker Henrik Damm Kristensen.

2006
Kirke- og undervisningsminister Bertel Haarder.

2007
Journalist Frode Munksgaard.

2008
Journalist Frode Munksgaard.

 

       

  
 2009 Amerikansk ambassadør

James P. Cain
2010 Tysk ambassadør

Johann Christoph Jessen
2010 Udviklingsminister

Søren Pind.
2011 Skuespiller Flemming Jensen
Skatteminister Peter Christensen

2011 Formand
Peter Hansen

 

       

  

 2012 
Viseborgmester Tage Petersen

2012 
MF for Liberal Alliance Simon Emil Ammitsbøl

2012 
Kunstner Per Arnoldi

2012 
Oberstløjtnant Viggo Ravn

2012 
 Gårdejer  Mogens Dall

 

       

  

 2013
Viseborgmester Tage Petersen

2013
Folketingets formand Mogens Lykketoft.

2013
Direktør i Landbrug & Fødevarer Søren Gade.

2013
Skuespiller Asker Reher.

2013
Ritmester Hans Otto Ewers

 

       

  

 2014
Borgmester Erik Lauritzen

2014
Handels og Udviklingsminister Mogens Jensen

2014
Regionsformand Carl Holst

2014
Skuespiller Per Pallesen

2014 Bo Hansen
Formanden for Gråsten Ringriderforening

 

       

  

 2015
Borgmester Erik Lauritzen 

2015
Flensborgs Overborgmester Simon Faber

2015
Formanden for landbruget  Martin Merrild

2015
Tidligere formand for Dansk Metal Max Bæhring

2015 Bo Hansen
Formanden for Gråsten Ringriderforening

 

       

  
 2016

Borgmester Erik Lauritzen
2016

Justitsminister Søren Pind
2016

Gårdejer Mogens Dall
2016 Hans Jørgen Jessen

Amtringriderforeningen Aabenraa
2016

Ritmester Hans Otto Ewers
 

       

  
 2017

Borgmester Erik Lauritzen
2017 Journalist, skuespiller og

tv-vært Ole Stephensen
2017

Psykologisk manipulator Jan Hellesøe
2017  Bo Hansen

Formanden for Gråsten Ringriderforening
2017

Formand Jes F. Andersen
 

       

  
 2018

Borgmester Erik Lauritzen
2018

Justitsminister Søren Pape Poulsen
2018

TV-vært, journalist Hans Georg Møller
2018  Bo Hansen

Formanden for Gråsten Ringriderforening
2018

Ritmester Hans Otto Ewers
 

       

 

 

 

 

  2019
Borgmester Erik Lauritzen

2019
Sanger og komiker Amin Jensen

2019
Fhv. minister Kristian Jensen
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Toastmaster
 
   

 Toastmaster og Kanoner til Herrefrokosten:  

   

  

1921 - 1950 Formand Viggo Jørgensen.
1942 Forfatter Hakon Mielche.
 Kanonskud efter hver tale, måtte stryges i 1942.
1951 - 1958 Farvehandler Poul G. Larson.
1959 Kontorchef Svend E. Wisse.
1960 Skatteinspektør Chr. Jørgensen.
1961 Kontorchef Svend E. Wisse.
1962 Skatteinspektør Chr. Jørgensen.
1963 Grosserer Mathias Lorentzen.
1964 - 1970 Farvehandler Poul G. Larson.
1971 Herreekviperingshandler Hilmer Holm.
1972 - 1974 Turistchef Per Christensen.
1975 Forretningsfører Dennis Larsen.
1976 - 1980 Skatteinspektør Chr. Jørgensen og Forretningsfører Dennis Larsen.
1981 - 1989 Forretningsfører Dennis Larsen.
1990 - 1994 Turistchef Per Christensen
1995 - 2009 Direktør Jesper Rosanes
2010 - 2019 Revydirektør Leif Maibom.

  

   
   

  

 1971
Herreekviperingshandler  Hilmer Holm

2012
Revydirektør Leif Maibom.

2013
Revydirektør Leif Maibom.

2014
Revydirektør Leif Maibom.

 

      

  

 2015
Revydirektør Leif Maibom.

2016
Revydirektør Leif Maibom.

2017
Revydirektør Leif Maibom.

2018
Revydirektør Leif Maibom.

 

      

 

   

 

 

2019
Revydirektør Leif Maibom.
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Restauratører
 
   

 Vært til Herrefrokosten.  

   

 

 Vært i Festteltet: 1894 – 1908:
1894 ?
1895 - 1896 ?
1897 - 1898 Restauratør Adolphsen, ”Central-Halle” - ”Centralhotellet”.
1899 - 1905 Restauratør Albert Jessen, ”Central-Halle” - ”Centralhotellet”.
1906 - 1908 Hotelejer J. Wickmann, ”Zum Prinzen Heinrich”.
  
 Vært i Ringriderhallen 1909 – 1964.    Vært i ”Valencia” 1947 - 1949:
1909 - 1914 Hotelejer J. Wickmann, ”Zum Prinzen Heinrich”.
1921 - 1922 Hotelejer Petersen, Hotel ”Rondeel”
1923 - 1924 Hotelejer Hofmann V. Bang, Hotel ”Alsund”.
1925 - 1926 Restauratør C. Hammeleff, ”Kathrinelund”.
1927 - 1928 Direktør M. L. Bossen. ”Sønderborghus”.
1929 - 1932 Hotelejer Andreas Harboe. ”Holel Alhambra”, ”Parkhotellet”.
1933 Direktør Lorenz Lorenzen, ”Sevilla”.
1934 - 1939 Gæstgiver Chr. Carstensen, ”Sønderjylland”.
1941 - 1947 Restauratør H. Hansen, ”Bjerggaarden”.
1948 - 1950 Hotelejer Hans Hansen, ”Hotel Strand”
1951 - 1957 Direktør Leo Bornhøft, ”Sønderborghus”.
1958 - 1959 Restauratørparret Damm, ”Bjerggården”.
1960 - 1964 Restauratørparret Elna og Jens Holm, ”Bjerggården”.
  
 Vært i ringriderteltet ”Arena” 1965 – 1969:
1965 Restauratørparret Elna og Jens Holm, ”Bjerggården”.
1966 - 1968 Restauratør Jens Jensen, ”Hotel Strand”.
1969 Restauratør Bent Westphal Jensen, "Zanzibar".
  
 Vært i ringriderteltet ”Lansen” 1970 – 2006:
1970 - 1971 Restauratør Bent Westphal Jensen, "Zanzibar".
1972 - 1974 Restauratør Detlef Nielsen, ”Asserballe Kro”.
1975 Forpagterne Bente og Ege T. Munck, ”Bjerggården”.
1976 - 1978 Restauratør Hans Nissen, "Færgegården", Fynshav.
1979 Restauratør Herluf Petersen, "City Pub".
1980 - 1982 Restauratør Else Nielsen, "Vollerup Kro".
1983 - 1985 Restauratør Helmuth Christensen, "Hotel Dybbøl Banke":
1986 - 1988 Restauratør Helmuth Christensen, "Strandpavillonen".
1989 Direktør Britta Rasmussen, "Hotel Intercan".
1990 Direktør Flemming Toft, "Hotel Intercan".
1991 - 2002 Helmuth Christensen, "Strandpavillonen".
2003 - 2006 Restauratør Allan Lylov, "Hotel Baltic".
  
 Vært i ringriderteltet fra 2007:

2007 - 2019 Restauratør Allan Jylov, "Hotel Baltic" - "Bryggeriet" ‐ "Henne Mølleå Hotel".
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Æresnål   /   Æresmedlemmer
 
   

 Gl. Æresnål. Ny Æresnål.                                

      

 Indgraveret på Bagsiden:

585 ESK
Håndarbejde

 

 Indstiftet 1950 Indstiftet 1999 Bagside.   
 Æresnål.   6 cm. Guld. Æresnål.   1,3 x 2 cm. Guld.    
      
 Den meget smukke Æresnål i guld med Ringriderfestens monogram tildeles komiteformænd, som har været formand i mindst ti år.  
   

 Æresmedlemmer.  

   

 
 Æresformænd:  
 1923 Georg Hansen Formand
 1950 Viggo Jørgensen Formand

 

   

 

 Æresmedlemmer:  
 1923 F. W. Michelsen Ritmester
 1941 Iver Hansen Dall Pladskomiteen
 1950 Andreas Bartram Ritmester
 1952 Chr. Christensen Lotterikomiteen
 1952 Hans Kjølseth Børneforlystelseskomiteen
 1956 Axel Helmer Hovedkasserer
 1957 Chr. Hansen Dall Pladskomiteen
 1957 Poul G. Larsson Forlystelseskomiteen
 1957 Chr. Madsen Rytterkomiteen
 1957 Herluf Christiansen Pladskomiteen
 1957 Asmus Petersen Tombolakomiteen
 1962 Poul G. Larsson Arenakomiteen
 1964 Harald Petersen Lotterikomiteen
 1967 Mathias Lorenzen Pladskomiteen
 1967 Johs. Eriksen Hovedkasserer
 1970 Otto F. Bagge Sekretær
 1971 Chr. H. Bonefeld Rytterkomiteen
 1972 Viggo Jørgensen Jun. Kassekomiteen
 1972 Chr. Brix Pladskommandant
 1972 Jørgen Sønnichsen Arrangementskomiteen
 1977 Chr. Jørgensen Formand
 1977 Christian Jansen Lotterikomiteen
 1984 Peter Petersen Lotterikomiteen
 1987 Matthias Matzen Næstformand
 1988 Per Christensen Formand
 1989 Fritz Knudsen Pladskommandant
 1989 Dennis Larsen Presse- og Reklamekomiteen
 1989 Chresten Blad Fanebærer i 26 år, Rytterkomiteen
 1992 Poul Hansen Hovedkasserer
 1995 Ib Frandsen Arenakomiteen
 1999 Jens Schmidt Formand
 1999 Otto Ewers Ritmester i 42 år.
 1999 Robert Gottlieb Pladskomiteen
 2001 Svend Thomsen Tombolakomiteen
 2002 Martin Lorenzen Hovedkasserer
 2004 A. B. Nissen ”Buster” Arrangementskomiteen
 2004 Bent Thyssen Arenakomiteen
 2008 Erling Hansen Lotteri- Tombolakomiteen

2012 Sven Jørgensen Hovedkasserer
 2013 Peter Hansen Formand
 2014 Erik Schou Arrangementskomiteen
 2017 Jørn Freudendahl Arenakomiteen

 

   
   

 Guldnål.  

  1954 Refslund Thomsen Amtmand  
   
   

 Æresmedalje i guld.  

  1990 Chr. Paulsen Malermester  
   

  

 Malermester Chr. Paulsen, 11.7.1990.  
   
   

 

Æreslanse
   

 Æreslanse.  

   

  

 

   Æreslanse 60 cm, høj. 
Fritz G. Tillisch, nr. 3.

 

Æreslanse 62 cm, høj.
Christen Blad, nr. 8.

 

 Sølvplade indgraveret:
Ringriderfesten i Sønderborg

     ÆRESLANSE   NR 8  
    1982

Æreslanse 62 cm, høj. 
Erik Dall, nr. 10.  

   

   

  1.               Købmand Viggo Jørgensen, Formand
  2.               Skatteinspektør Chr. Jørgensen, Formand
  3.    1970   Oberst Fritz G. Tillisch
  4.               Ringriderkroen Uwe Natorp
  5.    1980   Skomager Hans Frandsen, Kontrollør i 50 år.
  6.               Augustenborg Ringriderforening
  7.               Aabenraa Amts Ringriderforening
  8.    1982   Gårdejer Chresten Blad, Majbøl, Rytterkomiteen
  9.               Peter Jessen, Formand Aabenraa Amts Ringriderforening  

 

   10.    2008   Erik Dall, Ringridermuseet 2009 Jesper Rosanes  2013 Per Christensen 2015 Hans Struck   

   

11.    2009   Jesper Rosanes, Toastmaster ved Herrefrokosten i 14 år
12.    2011   Jørgen Sparre Jensen, Kasserer - Kontrollør i 50 år
13.    2012   Erwin Andersen, Kassekomiteen
14.    2013   Per Christensen, Ringridermuseet
15.    2014   Jørn Johannsen, Arrangementskomiteen
16.    2015   Hans Struck, Ringridermuseet
17.    2015   Arne Ulriksen, Kasserer - Kontrollør i 50 år
18.    2016  Jens Schmidt, Æresmedlem, Formand Ringridermuseet i 18 år.   

 

  19.    2019  Kresten Lei, Revisor for Ringriderfesten i Sønderborg i 27 år. 2016 2019  Kresten Lei    
   Taler for Jens Schmidt     
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 Æresrytter.  

   
 En æresrytter skal mindst have været forrider, konge og eller fanebeskytter i 10 år, eller efter Rytterkomiteens specielt indstilles.  
   

  

Æresrytter nål i sølv til:
1957    Formandsadjudant Chr. Sissek, Sønderborg
1957    Formandsadjudant Hans Hansen, Sønderborg
1957    Forrider Asmus Christensen, Øster Sottrup
1958    Forrider Chr. Struck, Dybbølmark
1958    Forrider Hans Iversen, Sundsmark
1958    Forrider Christian Johansen, Sønderborg
1970    Forrider Chr. H. Bonefeld, Skovbyballe

 

   
   

 

Rytterkomite
   

 "Årets mand i Rytterkomiteen"  

   

  

  2011 Jens J. Hansen  2012 Kim Holmer 2015Peter Jørgensen 2016 Jens J. Hansen 2015 Peter Jørgensen  
       
   2010 Johan Clausen 2014 Claus Plum    
   2011 Jens J. Hansen 2015 Peter Jørgensen      
   2012 Kim Holmer      2016 Jens J. Hansen    
   2013 Jes Andersen  2017 Lotte Plum    
        
        

 

Æresrytter

 

96
Sample output to   

http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-Peter-J-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2011-Jens-Hansen-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2012-Kim-Holmer.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-Peter-J.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2016-Jens-Hansen-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/2015-Peter-J-2.gif


 
   

 25 års Jubilæum 1912  

   

  

 
25 -aars Jubilæet for 

Sønnderborg Kreds-Ringriderfest
Jubilæumsskrift opbevares på Ringridermuseet.

Festskriftet er skrevet på tysk 
på venstre side 

og dansk på højre side.

Annoncerne i Festskriftet er også
 på tysk og dansk.

 
 

     

  

 25 års jubilæumsmedalje.   For- og bagside. Dansk - Tysk.   10 års medalje.   For- og bagside.  
   

 

   

 50 års Jubilæum 1948  

   

  

 Jubilæumsskrift opbevares på Ringridermuseet. Forord.
 

Rytterkomiteen
Forriderne.

Annoncer.
 

 

   

  

 50 års jubilæumsmedalje.  
   

 

   

 60 års Jubilæum 1958  

   
 Kongeridning søndag   1958  

  

Vinderne af den særlige ridning for sidste års sønderjydske ringriderkonger blev:  

Konge: Nicolaj Jepsen, Lavensby 24 ringe   6. Holger Nissen, Svejlund 20 ringe
Kronprins: Peter Petersen,Tumbøl 23 ringe   7. Ahrent Lauridsen, Dyndved 20 ringe
Prins: Hans Iversen jun., Elstrup 21 ringe   8. Nis. Fogt, Kegnæs 19 ringe
4. J. A. Voltelen, Broderup 21 ringe   9. Gunnar Thomsen, Lunderup 19 ringe
5. Sonja Hansen, Ulkebøl 20 ringe 10. Lor. Christiansen, Kragelund 19 ringe
Der deltog 30 ryttere om søndagen og 21 ryttere om tirsdagen til Kongeridtet.  

 

   

 

   

 100 års Jubilæum 1988  

   

  

  Jubilæumsskrift opbevares på Ringridermuseet. Side 2.
 

Side 3.   Oprindelse.
 

 

       

  

 Øloplukker
Jubilæumsring

Jubilæumsmedalje Gave til hvert medlem af hovedkomiteen,
fra Dansk teltholder Forening.

Ærespræmie
Klukflaske 27 cm. høj.

Jubilæumsslips.
 

 

   
 Samtlige ryttere fik:  
 Øloplukker - Jubilæumsmedalje - Jubilæumsslips - 100 års Jubilæumsskrift  - Blomst til knaphullet.  
   
   

 

   

 125 års Jubilæum 2013  

   

  

 
Jubilæumsskrift opbevares på Ringridermuseet.

En galop gennem 125 års RINGRIDERFEST i Sønderborg
 

    

  

Jubilæer
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 Udlevering af Jubilæumsgaver 125 års Jubilæumsplade Regnfrakke - Dameslips - Herreslips 125 års Jubilæumsærespræmie Jubilæumsnål 2 x 4 cm
”Kampen om den gyldne Ring”  

   
   
 Jubilæumsgaver til samtlige ryttere:  
      •     Regnfrakke - Jubilæumsslips - 125 års Jubilæumsskrift.  
   
 Fredag rides om ærespræmierne:  
      •     1 stor salatskål / serveringsskål 310 cl. med guld tryk i stellet, pris ca. 500,- kr. Hvid Riflet. Royal Copenhagen.  
   
 Årsmedaljer til de kvindelige ryttere:  
      •     Overrækkelsesceremonien var flyttet fra søndag til fredag kl. 14.00 ved Rytterkomitevognen.  
      •     Jette Thomsen, Vester Sottrup fik årsmedalje nr. 3.0000.  
   
 Koncerten ved Rådhuset i Sønderborg. Lørdag kl. 11.00.  
   
 Den Gyldne Ring. Lørdag kl. 13.00 ved Sønderborg Slot.  
      •     De sidste 10 års konger/kronprinser og prinser var inviteret til ”Kampen om den gyldne Ring”  
      •     Danske Spil ”Oddset”. Der kunne spilles på rytterne hos landets Tipsforhandlere og fra en vogn på Ringriderpladsen hele fredag,  
             og lørdag formiddag på Rådhustorvet og ved Slottet helt frem til kl. 13.00. Konge blev: Henning Andersen, Skast.  Nr. 21.  Odds: 38,00  
      •     Alle ryttere fik en Jubilæumsnål.  
   
 Faneplader til foreningerne:  
      •     Søndag d. 14. juli. 2013, kl. 14.00 afholdtes der ved Rytterkomitevognen en ceremoni, hvor Fanen og Estandarden fik slået en 125 års Jubilæumsplade på.  
      •     Fanebærerne fra vore naboforeninger og Kim Peters, Selkirk, Skotland, fik overrakt vor 125 års Jubilæumsplade til deres foreningernes faner.  
   
   

 

   

 130 års Jubilæum 2018  

   
 Officielle komiteuniform for Komitemedlemmer.  
 Som noget nyt har Ringriderfesten i Sønderborg fået udarbejdet et nyt moderigtigt ringridersæt (Jakke og Buks), som fremover bliver vores officielle komiteuniform.  
 Sættet er hold i de traditionelle ringriderfarver, som er sort jakke og beige benklæder.  
   

  

 Officielle komiteuniform.  
   
 Jubilæumsgave til samtlige Komitemedlemmer og Forridere.  
      •     Knaphulsnål.  
   

  

 Knaphulsnål 1,4 x 1,8 cm.  
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Kongeridning 1958
 
 ok    

 Kongeridning Søndag   1958   60 års Jubilæum.  

     
  Vinderne af den særlige ridning for sidste års sønderjydske ringriderkonger blev om søndagen:   

  

Konge Nicolaj Jepsen, Lavensby 24 ringe   6. Holger Nissen, Svejlund 20 ringe
Kronprins Peter Petersen,Tumbøl 23 ringe   7. Ahrent Lauridsen, Dyndved 20 ringe
Prins Hans Iversen jun., Elstrup 21 ringe   8. Nis. Fogt, Kegnæs 19 ringe
4. J. A. Voltelen, Broderup 21 ringe   9. Gunnar Thomsen, Lunderup 19 ringe
5. Sonja Hansen, Ulkebøl 20 ringe 10. Lor. Christiansen, Kragelund 19 ringe

  

     
     

 Kongeridning Tirsdag   1958   60 års Jubilæum.   

     
  Vinderne af den særlige ridning for sidste års sønderjydske ringriderkonger blev om tirsdagen:   

  

 Peter Petersen, Tumbøl 24 ringe  Lor. Christiansen, Kragelund 21 ringe
 Hans Iversen jun., Elstrup 24 ringe  Jørgen P. Clausen, Raved 21 ringe
 J. A. Voltelen, Broderup 23 ringe  Henning Frederiksen, Kværs 21 ringe
 Nicolaj Jepsen, Lavensby 23 ringe  Erik Kock, Nybøl 20 ringe
 Holger Nissen, Svejlund 22 ringe  Uwe Klindt, Uge 20 ringe

  

     
  Der deltog 30 ryttere om søndagen og 21 ryttere om tirsdagen til Kongeridtet.   
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Ballonulykke i 1984
 
   

 Ballonulykken i 1984
- den mest dramatiske begivenhed i Ringriderfestens historie !

 

   

 

Mændene bag først Festkomitéen og nuværende Arrangementskomité har altid haft sans for at bringe aktuelle og spændende arrangementer til Festpladsen, gerne med et lille gys. 1892 var året hvor oprettelsen af en jernbanelinje til Tinglev fra Sønderborg blev stærkt diskuteret, hvorfor
festkomitéen anlagde en kort skinnevej på gaden, nu Helgolandsgade, op til den første Ringriderplads. En lånt jernbanevogn tog passagerer ombord, som oplevede deres første jernbanerejse, når vognen ved egen drift trillede ned ad bakken. Retur måtte vognen dog trækkes tilbage til
startstedet ved hjælp af heste. Overingeniør Loew var verdensrekordholder i passagerflyvning over åbent vand med en tur fra Sønderborg til Kiel. I 1911 startede og landede han med passagerer på en mark ved siden af den daværende Ringriderplads, der hvor nu Arnkilgade og
Helgolandsgade mødes. Et artistpar gav i 1931 publikum et gys da de cyklede på stram line højt over Ringriderpladsen. I 1962 blev Kanonkongen Leoni skudt ud af sin kanon, og i 1990 steg Se & Hørs helikopter til vejrs fra Stadion under festen i forbindelse med en læserkonkurrence.
 
Gyset blev uheldigvis til panik da en ballonopstigning som reklame for 7-up startede fra Stadion under søndagens ringridning i 1984. Sammen med ballonskipperen var Ringriderfestens daværende formand, Per Christensen, som i en walki-talkie via Stadions højtalernet, skulle orientere
publikum om hvad han så og oplevede. Da ballonen skulle op over de dengang meget høje træer mellem Stadion og Ringriderpladsen, behøvede ballonskipperen for at få mere energi at puste gas op i ballonen. Det skete med en hvæsende lyd, som forskrækkede hestene. En dyrepsykolog
forklarede i øvrigt senere, at hesten fra sin oprindelse på stepperne er bange for slanger og deres hvæsende lyd. Uheldigvis var der netop en pause i ringridningen inden kongeomridningen, hvilket betød, at hesteholderne hver havde ansvaret for op til 20 heste, sådan som det altid har været,
og som det stadig er skik og brug. Omkring 75 heste rev sig løs og galopperede mod udgangen, der hvor de var kommet ind, og videre ud gennem byen. Ballonen var imidlertid drevet videre ind over byen, og de ombordværende havde derfor ingen anelse om, hvad ballonen havde
forårsaget. Det skete først da Dennis Larsen, Arrangementskomitéens daværende formand, mere end bramfrit berettiget bad formanden holde mund, fortalte kort hvad der var sket, og at kanalen skulle bruges til bedre formål. Her bør det i øvrigt med, at såvel Dennis Larsen som
Ritmesteren, Otto Ewers gjorde en uvurderlig indsats. Først hen over Christian X. Bro stod det os helt klart i ballonen, hvad der var sket, da vi med rædsel så adskillige heste galoppere hen over broen op mod Dybbøl - et syn, der totalt overskyggede ballonskipperens tørre bemærkning om,
at her var det nær ved også gået galt med ballonen i bestræbelserne på at komme op over de høje træer ved Brohovedskansen. Ballonfærden sluttede brat i en kornmark ved Hørtoftevej.
 
På Ringriderpladsen var der derimod trods katastrofens dramatiske følgevirkning i form af sårede og folk, der var gået i chok, kommet overblik over situationen, hvor politi og redningsfolk var kommet til. 20 personer, ryttere, hesteholdere og publikum måtte på Skadestuen. Her af blev 4
indlagt medens de øvrige kunne sendes hjem efter behandling. De løbske heste nået vidt omkring. Så langt som til Nybøl, Egernsund og til Augustenborg og Lambjerg. En enkelt måtte slås ned efter karambolage med en bil på Dybbøl og 2 måtte på dyrehospitalet. På et tidspunkt var der 5
dyrlæger på Ringriderpladsen.
 
En sådan katastrofe måtte selvfølgelig få juridiske konsekvenser ikke mindst af hensyn til erstatningsspørgsmål. Politimesteren i Sønderborg og Statens Luftfartsvæsen fandt efter grundige undersøgelser ingen grundlag for at rejse sigtelse mod nogen, og meddelte i en skrivelse den 13.
november 1984 til de 93 registrerede skadelidte, at hverken Ringriderfesten eller andre involverede kan drages til ansvar for ulykken, hvorfor sagen vil blive henlagt.
 
Ringriderfestens Hovedkomité havde dog allerede den 13.7.84 i en annonce opfordret skadelidte ryttere til at melde sådanne til Ritmesteren. De øvrige skader var optaget som rapport af politiet. Disse gik helt fra lettere som alvorligere person- og tingskader såsom tøj, biler og knallerter.
Dyrlægebehandlinger af en forslået hund og adskillige heste samt aflivning af heste.
Her til kom skader på kommunale effekter som bommen ved indgangen fra Ringridervej, hvor hestene maste sig igennem samt skade på et trafiksignal ved Kongevej/Østergade. Alt i alt en samlet erstatningssum på næsten 200.000 kr.
 
De skadelidte havde alle efter udfyldelse af et skema accepteret et kulancebeløb, som Ringriderfesten i samarbejde med de respektive forsikringsselskaber havde forhandlet sig frem til. På et Hovedkomitémøde den 13. maj 1985 kunne denne ulykkelige sag afsluttes uden eventuelle
retssager og uheldig omtale. Til gengæld optog Hovedkomitéen straks efter ulykken i 1984 kontakt til Politi og Beredskabstjenesten for sammen at udarbejde en katastrofeplan for Ringriderfesten, som allerede året efter, da en ung mand smed en røgbombe i et stopfyldt dansetelt trådte i
funktion og virkede efter hensigten.

Per Christensen. Juni. 2013.

 

   

  

 Formand Per Christensen
 på vej op i luftballonen

8. Juli 1984 Luftballonen havde svært at
komme helt op over træerne
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Ringridning
 
   

 
FRA RIDDERTURNERINGER TIL KARRUSEL,
RINGRENDINGSBANE OG TIL RINGRIDNING

 

   

 
Middelalderens Ridderturneringer ved de fyrstelige hoffer var drabelige dyster til hest med lanse og sværd. Paven nedlagde forbud mod dem da den franske konge, Henry II, døde efter deltagelse i en turnering i 1559. Derpå opstod den såkaldte Italienske Karrusel. Ridderne skulle for at
opretholde deres krigsfærdigheder til hest træne i en cirkelrund ridebane med forskellige figurer til figurstikning med lanse, blandt andet til en Tyrker og en Morian (*), og ride igennem galger til det vi i dag kender som ringridning. Undertiden også med damer til vogns.
 

 

 
 

*     Hovederne forestiller en Tyrker og en Morianer.
      Fremstillet af henholdsvis af papmaché og træ.
      Ca. 40 cm høje

 

 

Ringridningen fra den Italienske Karrusel fandt vej til Danmark i 1545, hvor Christian III lod en Ringrendingsbane oprette på Amagertorv i København og der afholdt ringriderturneringer. I 1557 lod han Ringrendingsbanen gøre i stand, da hans datter og svigersøn fra
Sachsen ankom, hvorfor der skulle afholdes ringridning. Det skete også da hans søn Frederik II blev kronet i 1559.

En af de største kongelige ringridere var uden tvivl Christian IV. Ved sin kroning i 1596 deltog han i en stort anlagt ringridning på Amagertorv i København, med deltagelse fra de europæiske kongehuse og fyrstendømmer. Alle var udklædte, kongen som pave.
Ringrendingsbanen var smukt udstyret med forgyldte porte. Han vandt i øvrigt ringridningen idet han i de dage festlighederne blev afholdt, red efter ringen 340 gange og tog den de 206 gange. Kongen deltog i ringridninger i det øvrige Danmark såvel som i Tyskland i 1603
og 1614 i England. Ved Frederiksborg Slot indrettede han den såkaldte Karruselplads med en Ringrendingsport.

 

   

  

 Ringridning i 1600-tallet, tegning af banen v/ Niels Junggreen Have.  
   

 Christian V, var også en stor ringrider, ja, det var en af kongens yndlingsbeskæftigelser. I 1670 lod Kongen indrette en Ringrendingsbane i Kongens Have, hvor ringridderturneringer foregik efter at Dronning Sofie Amalie med prinsesser og fornemme damer fra en hestetrukken Postkalesche
have øvet ringrending. Kongen lod afholde adskillige ringridninger ved festlige lejligheder. En datidig poet, som havde tilladelse til at overvære dysterne, indledte et hyldestdigt således:

 

  

Tit må jeg med forundring se,
hvor Kongen hesten vender,
mit hjærte stikker i at le,
når han til Ringen render.

 

   

  

 Sønderborg Slot med Ringrendingsbaner ( nr. 10) omkring år 1650.  
    

 

En af de mest prægtige ringridninger blev afholdt på Kongens Nytorv i 1685. Ud for Charlottenborg på en aflang plads blev opstillet en Ringrendingsbane imellem 2 plankeværk, hvor der skulle stikkes til rings og efter 8 hoveder opsat på søjler, de 4 med lansen og de 4 skulle afhugges med
en sabel, alt i et løb. Der deltog 26 agerende herrer og præmierne var massive guldbægre.

Senere kongelige ringridninger findes der tilsyneladende ikke mange beskrivelser af, en enkelt dog fra Frederik den IV i 1708. I det såkaldte Reesens Atlas fra 1670 findes en tegning af den Ringrendingsbane, der nu er genetableret ved Sønderborg Slot. Skikken bredte sig i øvrigt hurtigt til
den borgerlige befolkning i flere danske byer og blandt bønderne på landet.

Hertug Hans August af Augustenborg arrangerede ved Hertugparrets sølvbryllup den 18. sept. 1845 en ringridning. Heri deltog 400 ryttere fra hele øen, som red gennem 4 galger. Bag hver galge stod en udstoppet Morian, som skulle forsøges væltet i samme ridt.

Sønderborg fik sin første ringridning i 1857. Den måtte opgives grundet manglende tilslutning, da der kun måtte deltage ryttere fra byen. I 1888 stiftede Købmand Georg Hansen og en udsøgt kreds af håndværkere og handlende Sønderborg Amts Ringriderfest, som med 502 ryttere i 2006,
og dermed den største i Sønderjylland, dokumenterede ringridningens levende tradition og kultur som en rytter og folkefest.

Per Christensen. April. 2013.

 

     

  

 Historisk ringridning ved Ringrendingsbanen juli - august 2007.   Familien Nicolaisen, Dybbøl - Augustenhof  
     
     

 Ringridningens oprindelse  

     

 

Middelalderens Ridderspil ved de fyrstelige hoffer i Europa var Riddernes drabelige dyster til hest med lanse og sværd, hvilket ofte betød en dødelig udgang. Paven nedlagde forbud mod dem, og den Italienske Karrusel opstod i 1500-tallet. Ridderne skulle for at opretholde deres
krigsfærdigheder til hest træne i en cirkelrund ridebane med forskellige figurer til figurstikning og ride igennem galger til det vi i dag kender som ringridning.

Ringridningen fra den Italienske Karrusel fandt vej til Danmark i 1555 hvor Christian III lod en Ringrendingsbane oprette på Amagertorv i København og arrangerede ringriderturneringer. Det skete også da hans søn Frederik II blev kronet i 1559. I De Kongelige Stalde blev der i 1703 under
Frederik IV redet til rings. Søjlerne står der endnu. Kongen blev malet som ringrider og maleriet kan ses på Rosenborg Slot.

Største kongelige ringrider var uden tvivl Christian IV. Ved sin kroning i 1596 deltog han i en stort anlagt ringridning med deltagelse fra de europæiske kongehuse og fyrstedømmer, som han vandt. Søjlerne med guldkuglerne fra Ringrendingsbanen på Amagertorv kan ses i Kongens Have i
København. Kongen deltog i ringridninger i det øvrige Danmark såvel som i Tyskland, i Hamburg på Pferdemarkt i 1603 og 1614 i England. På Rosenborg Slot står i øvrigt en guldskinnende statuette fra 1596, hvor Christian IV til hest og med lanse rider frem mod ringen ophængt mellem to
søjler. Såvel hest som rytter og søjler kan skilles ad og bruges som drikkebægre.

Ved Sønderborg Slot anlagde Hertug Hans den Yngre i 1570’erne en Ringrendingsbane ud mod havnen. På et stik fra 1670 ses slottet med banen og de to gange søjler til ophængning af ringene. Banen blev flittigt brugt ved Hertugens mange fester på Slottet.

Hertug Christian Hans af Augustenborgs store interesse var hestesport. I forbindelse med Hertugparrets sølvbryllup i 1845 arrangerede han en ringriderturnering, hvor ikke mindre end 400 ryttere fra hele Als deltog. I kølvandet af denne begivenhed tog bønderne på Als ringridningen op i
forbindelse med de traditionelle sommerfester. Det var ofte den lokale kromand som stod for arrangementet.

Per Christensen. April. 2013.

 

     

    

 Ringridning i Augustenborg i forbindelse med hertugparrets sølvbryllup 1845.  
     
   

 Ringridning - en gammel ryttertradition
genoplevet via kulturhistorien

 

   

 

Leopold Kretzenbacher, Klagenfurt, offentliggjorde i 1966 en afhandling, der dækkede perioden ”Fra Middelalderens Ridderturneringer til Barokkens Cavalierunderholdning” i det daværende tyske kulturområde. Ud af de 60 sider tekst er hentet det efterfølgende. Forfatteren beskriver desuden
riddertraditioner i de nordiske lande efter at have besøgt bl.a. Tøjhusmuséet og Rosenborg Slot i København samt Frederiksborg Slot. Fortæller om Kirkens strenge holdning til Ridderturneringen, hvor paverne i det 12.århundrede truede Ridderne med Exkommunikation for gennemførelse af
de blodige Ridderturneringer. Da ridderne fortsat ønskede at øve krigsfærdighederne til hest, opstod den såkaldte Italienske Karrusel. Den nævnes første gang i Udinese i 1433. Fra Italien bredte Karrusellen i de følgende sekler som den store mode ved royale og fyrstelige hoffer op gennem
Europa. Det blev også en tradition, at rytterne skulle være udklædte og maskerede, oftest i grupper, feks. som et persisk hof omkring deres adelige Herre klædt ud som en persisk konge. I Hippoplius ”Zaum Kunst”, Frankfurt, berettes i 1737 reglerne for den Italienske Karrusel og dermed
rytternes dyst med lanse og sværd. I en rund manege opstilles i rækkefølge 4 mål: Ringen, Tyrkerne og Morianen. Dysten inspirerede også til at indføre en Damekarrusel, hvor de adelige damer i en vogn dystede i forskellige øvelser, som fremgår af tegningerne fra 1713.

 

   

 

Adelige og folkelige ridderspil i andre europæiske lande og i Norden
Den Italienske Karrusel spredte sig fra Wien i vest over Prag til Hamburg og Holland i øst og fra Palermo i syd til Stockholm i nord. 15.000 tilskuere beundrede i 1662 Solkongen Ludvig den XIV deltage i Karrusellen, klædt som en romersk  Imperator på den af ham beordrede ”Place du
Caroussel” nær Louvre, som stadig i dag bærer navnet. En skotsk jarl blev i en af datidens ballader i det 16. århundrede omtalt som den ideelle ringrider: He was a brave gallant, and he rid at the ring: And the bonny Earl of Murray. Oh ! He might be a king ! Den berømte Wienerkongres i
1815 ikke alene dansede, men herrerne deltog også rigt kostumierede i en stort anlagt Karrusel. Norge blev først et selvstændigt kongerige i 1905, hvorfor landet ikke havde haft nogen Adel omkring et kongehus til at tage Karusellen op. Sverige derimod havde i en glansperiode i det 17.
århundredes store kroningsfester i 1650 i forbindelse med Dronning Christines kroning, hvor den Italienske Karrusel indgik. Det samme skete ved kroningerne af Karl XI i 1672 og Gustav III i 1771. 

I Danmark er der berettet om store karrusel-indslag i forbindelse med Frederik IIs kroning i 1559. Ligeledes om de kostbare og farverige Karruseller ved Frederik IVs hof fra 1695 til 1703. Største danske kongelige ringrider var ubetinget Christian IV. Ved majestætens kroningsfestligheder i
1596 på Amagertorv i København foranstaltede han den prægtigste Karrusel, hvor alle de deltagende fyrstelige gæster var udklædte og maskerede, kongen som Paven, og den meget ridekyndige majestæt tog de fleste ringe. Majestæten nøjedes dog ikke med at ride til rings i hovedstaden,
men også hos Adelen på de danske slotte og i udlandet. Under et besøg på Gottorp Slot i 1597 vandt kongen 232 Taler fra sin vært, Hertugen. På Pferdemarkt i Hamburg tog majestæten i 1603 ringen 175 gange og fik 130 gevinster. Ved et statsbesøg i London i 1606 brillerede kongen, og
der blev endda produceret et Erindringsskrift:

On Monday, being the 4th day of August, it pleased our King Majestie himself in person, and the Kings Majestie of Denmark likewise in person, and diverse others of his estate, to runne at the Ring in the Tiltyard at Greenwich, where the King of Denmark approved to all judgements that
Majestie is never unaccompanied with virtue: for there, in the presence of all his beholders, he took the ring fower severall times, and wood I think have done the like four score times, had the runne so many courses. 

Christian IV var en meget aktiv rytter, det bekræfter i 1634 en udenlandsk Gesandtskabssekretær:
”At kongen kl.5 morgen er på Ridebanen for med sine sønner at øve den Italienske Karrusel.”
Traditionen i den danske royale familie fortsatte helt op til 1800-tallet, hvor det berettes at Christian IX (1863-1906) som ung rytterofficer deltog i Karrusel-øvelserne.
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Kunsten og litteraturen i Europa befattede sig i 1600 tallet rigt med Den Italienske Karrusel.
I Danmark findes stadig malerier med kongelige aktører på Frederiksborg og Rosenborg Slot.
Den Italienske Karrusel bredte sig via Adelen ude i det danske land til almuen, hvor ringridningen blev det væsentlige, således som vi også kender det i dag her i Sønderjylland.

                                                                                            Kilde: Leopold Kretzenbacher: Ringreiten, Rolandspiel und Kufenstechen. Klagenfurt 1966

Per Christensen. April. 2013.

   
   

 Ringridning i USA og andre lande  

   

 

Ved de europæiske fyrstehoffer dyrkedes i Middelalderen med stor iver og storslåede iscenesættelser drabelige ridderturneringer som ryttere i rustninger og fjerprydede hjelme udkæmpede med lanser. I 1500-tallet blev det den katolske kirke for meget med disse blodige kampe, der ofte
endte med tab af liv og lemmer. Især efter den franske Kong Henry den II blev dræbt i en dyst. I stedet skabtes den såkaldte italienske "Karrousel", hvor rytterne i en cirkel skulle fastholde og træne en række krigsmæssige øvelser, heriblandt at stikke til rings.

Karusellen blev på sin vandring op gennem Europa forenklet mange steder til en Ringrendingsbane. På et stik af Sønderborg Slot fra 1670 kan man på Slottets nordre side se en sådan bane. I Kongens Have i København står der tæt ved Gothersgade to slanke, glatte sandstenssøjler med
guldkugler på toppen. De stod på Amagertorv som ringridergalger da Kong Christian den IV her red til rings sammen med sin danske og udenlandske royale gæster ved hans kroningsfestligheder i 1596. Kongen lod også indrette baner ved flere af sine slotte, mest kendt er vel galgeporten
på Frederiksborg Slot, som også stadig kan ses.

Ringridertraditionerne lever stadig i flere varianter blandt andet i Kroatien, Holland og Tyskland. Mindre kendt er det nok, at der også i USA findes en ringrider-tradition, som oven i købet er ældre end Sønderborgs. Det vides, at ringridningen i 1821 startede i Staten Virginia som en dyst mellem
to mænd om adkomsten til at ægte den samme kvinde ! Som en del af den italienske "Karrousel" her i Europa kom ringridningen der også til at bestå af en øvelse, hvor en dukke, en såkaldt Morian, skulle stikkes, en skik der dog sluttede efter Nord- og Sydstaternes store krig i 1864. Efter
krigens ophør genopstod i 1868 ringridningen i Staten Maryland. Dels for at skaffe midler til et mindesmærke for de faldne og dels til et fond for fattige familier.

Den lovgivende forsamling i Staten Maryland, erklærede i 1962 ringridningen som officiel State Sport. Årsagen til at netop ringridningen blev statssporten er, at ringridningen og interessen for heste som helhed, kan føres længst tilbage i statens historie.

Selve ringridningen er i princippet som vor, men alligevel med væsentlige ændringer og særlige traditioner, der endda differerer alt efter om ringridningen foregår øst for Chesapeake Bay eller vest for. Ringridningen starter med en parade af de deltagende ryttere. I spidsen rider herolder iført
kapper og fjerprydede hatte. Derpå følger the Grand Marshall, der bærer en fornem middelalderdragt, som skal understrege hans autoritet som den, der styrer ringridningen. Rytterne er til gengæld meget dagligdags klædt, cowboyjeans og cowboystøvler samt en cowboyskjorte, dog har de
alle et skærf over skulderen i statens farver, sort og orange. De første ryttere bærer Stars and Stripes og lokale vimpler. Paraden slutter foran den opstillede tribune, hvorfra vanligvis en prominent politiker åbner dagens dyst, idet der kun rides een dag.
Dernæst oplæser Marshallen deltagernes navne, som denne dag ikke er deres vanlige, men hvad de selv har valgt af middelalder klingende Sir-navne med reminicens til enten deres erhverv, hvorfra de kommer, by, landsby eller bopæl.

Ringriderbanen og galgerne er heller ikke som vore. Tre galger er placeret i forlængelse af hinanden med henholdsvis 60m, 90 m og 120 m fra startlinjen. Rytterne skal i rækkefølge efter tur ride 3 gange igennem alle 3 galger, der kan således samlet tages 9 ringe.
Hulstørrelsen i vore ringe er fra 22 mm til Kongeomridningens 7 mm.. Den amerikanske ring har en hulstørrelse fra ca. 30 mm og mindre, alt efter rytterenes klassificering. Ringriderne der er opdelt i klasser: Novicer, amatører, halv-professionelle og hel-professionelle. Det med
professionelle skal ikke tages for pålydende. Alle er fuldblods amatører, men opdelingen sker på basis af tidligere opnåede resultater, og ringhullets størrelse mindskes med graderne. Der som her i Sønderjylland, er der familie-ringriderdynastier igennem generationer.

Ringriderne skal tage ringen med lansen i galop, men må ikke påbegynde ridtet før Marshallen har råbt: "Charge Sir Knight" eller hvad navnet nu måtte være. Til gengæld kaldes de kvindelige ringridere "kun" maids - eller jomfruer!  En rytter der tager alle tre ringe på stribe, får en touche fra
herolderne. Ringene der tages, skal af alle ryttere afleveres fra lansen hos skriverne. Ringriderkongen rider frem til sin udkårne, placerer en blomsterkrans om hendes hovede og hun udråbes til "The Queen of love and beauty". Hvad traditionen er, såfremt det bliver en ringrider-dronning
melder historien intet om. Efter dysten fester alle på bedste og typiske amerikansk vis omkring en kæmpe barbeque.

I hele Maryland foregår der hver sommer omkring 40 ringridninger. Ved hver er der omkring 50 deltagere, og der er formentlig omkring 300 - 500 ringridere i hele staten, som mødes til The Championship hvert efterår. Eventuelle overskud fra de forskellige ringridninger går som her til
velgørende formål.

Per Christensen. April. 2013.

 

   

  
 10. Juli. 2002. Ringridning i andre lande  

   

 Ringriderfesterne og de nationale spændinger  

   

 

"Den tyske fest må stoppes!" Så voldsomt reagerede den for sit temperament kendte formand for det af Statsministeriet nedsatte lokale udvalg til afholdelse af en stor national fest på Dybbøl i anledning af 50 året for Genforeningen. Udtalelsen kom på et stort møde afholdt på Teaterhotellet i
vinteren 1969, hvor til alle var indbudt. Alt var gået vel under dette første møde af mange. Indtil hen mod slutningen, da en ung kvindelig journalistelev fra Jydske Tidende, forsigtigt rakte hånden op, for at gøre opmærksom på kendsgerningen, at dagen for mødet på Dybbøl var lig med
Ringriderlørdag. Derpå kom den impulsive bemærkning, som på stedet blev gendrevet af en ældre dansk kaptajn, der erindrede om, at Kong Christian den X i 1920 på ruten op mod Haderslev Kaserne passerede en espalier af ringridere til hest. I øvrigt kan man på Museet på Sønderborg
Slot se et af de malerier som blev resultatet af en statsministeriel konkurrence blandt kunstmalere om at gengive stemninger omkring de festlige dage. Det viser netop en ringrider, der stiger til hest for at slutte sig til de øvrige. Andre erindrede om, at kongeparret med gæster jo i 1967 havde
overværet Ringriderfestens store militære show.

Men emnet blev taget op, diskussionen var startet. Ringriderfesten skulle flyttes. Det kunne Hovedkomitéen ikke på grund af de fastlagte datoer for alle øvrige ringridninger. Store avisoverskrifter og omtale i alle medier. Tegneren Bo Bojesen fik i Politiken som vanligt spiddet temaet på
spidsen, da han på en tegning viste en løsning med Kong Frederik den IX som ringrider til hest, der med sin lanse tager nullet i årstallet 1970 som er hængt op i galgen. Forhandlinger førtes på højt plan uden resultat. Til slut fremsendte Ringriderfestens Hovedkomité et forslag til udvalget
om, at Ringriderpladsen lørdag ikke ville blive åbnet før festen på Dybbøl var slut. Der kom aldrig svar herpå fra udvalget, men sådan blev det.

At udtalelsen "den tyske fest" kunne falde, har sin baggrund i, at Ringriderfesten i Sønderborg startede i 1888, altså i den tyske tid, hvilket også gjaldt for de øvrige ringriderfester i Sønderjylland. Derfor var der selvfølgelig såvel dansk- som tysksindede ryttere og komitémedlemmer. De
mødtes i fordragelighed, og samtidig var der skrevne som uskrevne love og regler om, at ringridningen var upolitisk. Desuden at alt trykt materiale skulle fremstå på såvel dansk som tysk. Det gjaldt også for Sønderborg Ringridningens 25 års jubilæumsskrift i 1912, som var trykt tosproget.

 

   

  

 Festskrift   25 års Jubilæet 7.8.9. Juli 1912  
   

 

I diskussionen den gang burde måske også være medtaget kendsgerningen, at ikke alene var den danske konge Christian den IV nok den mest ivrige royale ringrider, såvel herhjemme hvor ringrendingen var en del af kroningsfestlighederne i 1596 på Amagertorv, som i Tyskland og England.
Også andre danske konger tog ringrenden op. Christian den III, arrangerede ringridning i Kolding i 1545, og der findes dokumenter, malerier, tegninger vedrørende royal ringrenden-arrangementer om Frederik den II og Frederik den III. Af Christian den V findes på Rosenborg Slot et maleri af
kongen som ringrider. Frederik den IV red til rings i 1703 gennem galger, der stadig kan ses i Ridehuset ved Christiansborg. Frederik den V arrangerede og red selv ringridning i 1748 i Tønder. Erindringer om royale ringridninger findes i såvel Tøjhusmuséet som på Rosenborg Slot i
København, bl.a. et Ringrendingsbæger i guld fra Christian den IVs kroning, bestående af en ringrider og to galger. Både hest, rytter og galger kan skilles ad og benyttes som drikkebægre.

Ringridningen har altså været comme il faut i næsten 500 år, først ved hofferne og fyrstehusene,f.eks.er der på et stik af Sønderborg Slot fra 1670 en ringrendingsbane.

Bønder fulgte de royale og fyrstehusene eksempler og skabte landsbyringridninger. Ved Hertug Hans Christian August og hans gemalindes sølvbryllup på Augustenborg Slot i 1845, indbød den heste interesserede Hertug 400 ryttere fra Als og Sundeved til ringridning.

I årene efter fulgte borgerne i de sønderjydske byer idéen op med store Amtsringridninger som sports- og folkefester. Sønderborg by som den første med sin Kreds-Ringriderfest i 1888. Disse ringridninger fik forståeligt nok en stilstand under de to verdenskrige.

 

   

  

 Ringridning i slutningen af 1500-tallet.  
   

 

Afslutningen af 2. verdenskrig og dermed Danmarks befrielse af den tyske besættelse i maj 1945, fik en i tiden nok forståelig, men måske noget ukontrolleret bølge af opgør med alt tysk hen over Danmark. Set i historiens bakspejl var det ikke altid ret og rimeligt, hvad der foregik.
Ringridningens mænd i hele Sønderjylland ønskede at genoplive traditionen, men påvirket af de nationale bølger blev komitémedlemmer af det tyske mindretal frosset ud,og der dannedes nye komitéer og Ringriderfesterne genopstod.

Efterkrigstidens realisering af tankerne om et globalt og dermed europæisk samarbejde nationerne imellem har også givet et grænseoverskridende dansk-tysk virke, som har bidraget til en naturlig nedtoning af nationale modsætninger. Også derfor bør fremtiden være baseret på et tolerant
og stabilt samarbejde hen over nationale ståsteder i bevarelsen af den sønderjydske unikke kultur, ringridningen og folkefesterne omkring dem.

Per Christensen. April. 2013.

 

   
   
   
   

 

Sønderborg fik i 1877 et Sønderborg Ringriderkorps. Det optog kun ryttere fra byen, men måtte opgives otte år efter grundet manglende tilslutning. I begyndelsen af 1888 samlede energiske købmand Georg Hansen en udsøgt kreds af håndværkere og handlende i en komité for at genoplive
ringridningen i Sønderborg. Denne gang som en Amts Ringriderfest, åben for ryttere fra hele amtet. I dette første år, 1888, deltog godt 100 ryttere fra Als og Sundeved, enkelte helt fra Aabenraa. Af 12 præmietagere var 10 fra Als og to fra Sønderborg, den ene komitéformanden Georg
Hansen.

Ringriderbanerne med den tilliggende festplads lå med udsigt til Dybbøl Banke ved Ankilgade-Helgolandsgade. Ringrideroptoget startede fra Kasernen ind til 1889, hvor traditionen med start fra Slotspladsen påbegyndtes. På festpladsen musik, karruseller og datidens markedsgøgl samt
tidens helt specielle børneforlystelser. I 1909 fik komitéen stillet den store plads ved Kongevej til rådighed af byen. Her var også opført en Ringriderhal hvis tårn tjente brandværnet som slangetårn. Hallen blev rammen om de sagnomspundne Ringriderfrokoster der påbegyndtes i 1897 – den
gang som i dag kun for herrer.

Fra starten i 1888 var det lykkedes at samle begge nationale lejre omkring ringridningen, som det også var tilfældet ude i landsbyerne. Første Verdenskrigs udbrud i 1914 afbrød rækken af de traditionelle Ringriderfester. Der skulle gå 6 år inden Sønderborg Ringridning efter Genforeningen
påbegyndtes igen i 1921. Siden ligger traditionen fast, og afholdes hvert år 4 dage omkring den anden søndag i juli. Kun 4 år under Anden Verdenskrig og Mund og Klovsygen i 1938 har kunnet standse denne folkelige tradition.

Ringridningen er det centrale i Ringriderfesterne, men Ringriderkomitéen søger konstant at forny såvel gøglertilbud på festpladsen som optoget gennem byen. Det flotte optog gennem byen med 500 ryttere starter fra Slotspladsen med Sønderborg Garden i spidsen og 3 hestetrukne
musikvogne som en fast tradition. Siden 1963 har over 155 danske og udenlandske militære orkestre og 163 civile orkestre deltaget. Fra Norge i nord til Kenya i syd samt fra USA i vest til Rusland i øst. Alle deltager de også i en stjernemarch gennem byen til en fælles koncert på
Rådhustorvet samt i det helt enestående fantastiske Lys-Tattoo på Stadion.

Per Christensen. April. 2013.

 

   
   

 Das Ringreiten.   -   Om ringridning.  

 Artikel i Sonderburger Zeitung.    9. Juli. 1906.  
   

  

  
   

 Das Ringreiten.   -   Om ringridning.  
   

 

   Ringridningen hører til de gamle fastelavnslege, og det var som nu en kappestrid. Den oprindelige form bestod i en kamp med lanser mellem to personer. Den ene repræsenterede vinteren, den anden sommeren. Dysten blev udkæmpet på åben mark og var forbundet med stor festlighed.
Sammen med de personer, der red ud til kamp, fulgte en stor rytterskare, i forskellige dragter, alt efter hvilken rolle eller stilling de havde i festoptoget. At der lå en dybere betydning til grund for dette rollespil, kan ses af de dermed forbundne kirkelige ceremonier. Efter kampen samlede sig
nemlig deltagerne i kirken; her blev der læst messe og ofret. Selv efter Reformationen fortsatte den kirkelige ceremoni, som det er berettet på Sjælland i 1565. Ud fra denne gamle ridderturnering udviklede sig denne af de adelige herrer så elskede ”lanseridt”. Det var almindelig sædvane i
Tyskland og de nordlige lande, at fyrsterne på fastesøndag eller mandag samlede ridderne til disse turneringer. Det som Fyrster og Herrer foretog sig søndag og mandag gentog svende og tjenere om fredagen. Når mestersangeren Hans Sachs vil beskrive fasteskikkene, synger han i 1540:  

 

” At oplyse mørket med alskens fyrværkeri
at mødes i festlige klæder (på hest)?

At stikke med lanser i strået (strådukker).
Sværddans, kædedans, det gør os glade”.  

 

102
Sample output to  

http://www.ringridermuseet.dk/images/2002--Ringridning-1.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/Festskrift.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/Ring_1500_tallet.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1906.07.09.S.Z.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1906.07.09.S.Z.-10.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1906.07.09.S.Z.-11.gif
http://www.ringridermuseet.dk/images/1906.07.09.S.Z.-12.gif


 

På samme tid beskriver biskop Magnus i Sverige sværddansen, ved hvilken det gik meget sædeligt til, at selv de gejstlige måtte deltage. Også i Slesvig-Holsten blev sværddansen udøvet. Fra Lybæk har man endnu teksten til en sang, som blev sunget til legene og i hvilket der beskrives,
Stærkodder besejres af Karl den Store. Ganske viste kunne karle og tjenere ikke optræde med samme pragt som Fyrster og Herrer, men at stikke til ringen ellers strådukken, kunne enhver, som kunne styre en hest og føre en lanse. Disse færdigheder blev derfor trænet i hver en landsby og
hver by med stor iver. Ja, det var endog i visse laug befalet i statutterne at deltage i  fastelavnslegene, som det f.eks. i en foreningsstatut fra 1431 fra Aarhus kan læses: ”Den, som uden grund bliver borte fra  fastelavnslegene, straffes med 11 marks vagt.”
   Vor tid har vel tildels glemt forudsætningerne for disse lege/spil, men ganske bestemt har mangt en bondedrengs hjerte banket højere, når han på en udsmykket hest kunne ride ind på en ridebanen, for at udøve en ridderlig sport.
   Øvelserne selv har især i Slesvig bibeholdt deres oprindelige form. Ligeledes var ringriderdagen tidligere og til dels endnu fastelavnsfredag. At ringen bliver anbragt i et tov mellem to stænger, så højt at en rytter i galop kan ride under, er også i overensstemmelse med de oprindelig form,
hvilket man kan se på Rosenborg Slot i København, hvor Christian d. IV har ladet sig fremstille i sølv som ringrider. Ligeledes betegnelsen ”Konge” for sejrherren er forblevet. Den, som ikke fik en ring blev og bliver stadig kaldet ”Munk”. Kongen blev beæret med en krans, munken med en
halmkrans.
   Hollænderne slog ”Katten af tønden”. Denne skik bredte sig også til Danmark med de til Amager indvandrede hollændere. I en ophængt tønde var der indespærret en kat. Det gjaldt nu om, at slå bunden ud af tønden, så katten kunne undslippe. Samtidig red man og stak nøjagtig som i dag
ved ringridningen med en lanse. I den stadig mere civiliserede verden, må denne del af ”legen” ophøre, som vi nu betragter som dyrplageri.
   I havnebyerne brugte man ”lanseridningen” som vandsport. Var vandet end tilfrosset, så blev der i det mindste fjernet så meget is, at to både kunne manøvrere.  I hver båd var en styrmand og flere rorkarle og  ”lansestikkeren”. Rorkarlene måtte sørge en tilstrækkelig fart af båden og
styrmanden skulle bringe båden i en fordelagtig stilling. ”Lanseholderen” skulle være særlig behændig. Han stod i stævnen på et bræt og havde en stump (ikke spids, red.) lanse i hånden, med hvilken han forsøgte at få modstanderen i den anden båd væltet i vandet. Som en ridderlighed
gjaldt det om, at den sejrende straks sprang i vandet for at redde den besejrede fra det kolde vand. I Hamborg sluttede dette spil i 18. århundrede, men i den danske by Korsør holdt det sig dog betydeligt længere. 
   Alle disse fastelavnslege er nok i deres form forskellige, men indholdsmæssigt ganske ens. De er oprindeligt forårsfester med udgangspunkt i den længst forgangne hedenske tid; en tid, hvor man ikke blot ved forårets komme takker Guderne for naturens gaver, men samtidig også holder
mønstring over de våbenføre mænd og samtidig ville man beslutte hvilke krigstog, der skulle foregå i løbet af sommeren. Så elskede og forankret har disse festspil været for befolkningen, at de endnu i dag efter årtusinder står i fuldt flor. Det beviser jo også Sønderborgs Ringriderfest ganske
tydeligt, ved hvilken det, som bekendt, foregår så ”sædeligt”, at enhver roligt kan deltage.

Oversat af Carl Peter Møller. Januar 2016.  
   
   

 Sønderjysk Månedsskrift  

 1  .  2016  
   

      

   

Sønderjysk Månedsskrift
Udgivet af Historisk

Samfund for Sønderjylland
i samarbejde med Museum
Sønderjylland og Kulturfokus

Af René Rasmussen
Ringridning i Sønderjylland

   
        
   
   

  

 1966 Sønderborg Slot 1888       -       2011 1947 1911  
   
   

 Ringriderfesten i Sønderborg   /    logo  

   

  

    
 Vimplen symboliseret stærkt ståsted og bevist identitet i det sønderjyske, og i det nationale. Hesten symboliserer fuld galop fra fortiden med stærk koncentration i nutiden og lansen med fremtiden.  
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Ringriderplatter
 
   

 Ringriderplatter.  

   

  

 1976 Platte 19 cm. Der er lavet 5 platter. 1977 1978 1979 1980  
        

 Lise Design i København har skabt 5 ringriderplatter.
Pris:   1976   53,- kr. 1977   56,- kr.   1978   56,- kr.1979   64,- kr.   1980    ? kr.
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Postkort
 
   

 Postkort  

   

 
  

 

  Ringrigning i 1882 på Ladegårdens mark   
     

  

 Sendt 1893
 

Sendt 1903
Rytteroptog gemmen Perlegade

Sendt 1901
 

 

     

  

 Sendt 1900 Sendt 1905 Sendt 1906   
     

  

     

  

  
Overingeniør ved Marinen, Loew. 1911.
Tirsdag d. 10. 7.  Sønderborg til Mørvig.   

     

  

     
     

  

 Sendt 1903 1912 1913  
     
     

  

 1913
 

1913
 

1913
 

1914 Hilmer Hansen i midten og 
Peter Schmidt, Colosseum til venstre

 

     

  

  1921   Indgang fra Ringridervej 1921  
     

  

 1921
 

1921
 

1921 
Georg Hansen og Andreas Bartram  

 

     

  

  1950 Hilmer Hansen St. Rådhusgade   
     

  

 Rådhustorvet
 

Perlegade
 

1957 - 1963
Formand Lorenz Andersen

 

     

  

 1925 Ringriderorkester Herolder på Slotspladsen   
     

  

 1965
Toldbygning - Sønderborg Slot

1977 Kaj Olesen, Vester Sottrup
Der blev fremstillet 5.000 postkort

1993
A. Niemanns Forlag, Haderslev
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Ringridersange
 
   

 Ringridersange.  

 Sange ved Herrerfrokosten kan ses:     Frokosten   Sange  
   
 Sang   ved Afregningsfesten, den 7. november 1946. Nu, vi er om Bordet bænket.  

 Sange ved Afregningsfesten, den 9. november 1948. Af Østerhavets Vove. - Jeg er en simpel bondemand - Ved Østersøens bølger - Skuld gammel venskab rejn forgo - Nu, vi er om bordet bænket.  

   

   
   
     
     
 Alssangen (Tidliger:  Mit Als)

Mel.: Vift stolt paa Kodans Bølge

   

     
 1. Af Østerhavets Vove

en Ø sig hæver skønt,
bekranset stolt med Skove,
bevokset mildt med Grønt.
Saa sagte Bølgen gynger
og luller den i Ro,
og raske Børneklynger
ved Stranden lege fro.

2. Den Ø er som en Have;
hver Kormark er et Bed;
de Bønder flittigt grave
og lægge Kornet ned.
Og om den Have lukker
et Hegn af Nøddetræ,
dér Drengen gaar og plukker
sig Lommen fuld i Læ.

3. Løvtætte Linde brede
sig over Bondens tag;
her Svalen har sin Rede
og kvidre Nat og Dag.
Og mellem Træets Grene
der titter Æbler ud,
rødmossede og pæne -
som Bondens unge Brud.

4. Det er saa sødt at drømme
i denne Haves Skød,
hvor lune Vinde strømme,
hvor Rosen dufter rød. -
Smaafugle bor i Skoven,
Smaablomster staar i eng,
Velsignelse bag Ploven;
og rask er Mø og Dreng.

5. Den Ø jeg kan ej glemme,
jeg stedse skuer den!
thi dér, dér har jeg hjemme,
did gaar min Længsel hen.
Jeg elsker den saa saare,
var Verden mig tilfals,
og frit jeg maatte kaare,
jeg valgte mig et Als.

                                        K. Karstensen.

 

     
     
 Det er sommer i by

Melodi: Visen om København

   

     
 1. Det er sommer i by, vi har smykket med flag,

og nu hører man hornene gjalde,
der er svajende vimpler, og det bli´r en dag,
der er ventet i spænding af alle.
Se, den brogede trop!
Ja, nu møder de op
i en langstrakt og stolt cavalkade
til den spændende kamp.
Hør nu hestenes tramp,
der gi´r genlyd fra vej og facade.
Nu er Sønderborg bedst,
når den præges af ”hest”
og vi holder vor strålende ringriderfest.

2. Ind på pladsen, hvor rytterne samles til dyst!
Se, de prustende, dejlige heste!
De er alle besat af den selvsamme lyst:
Lad os håbe, vi bærer den bedste!
Så er alting i sving,
og hver rytter på spring,
for han ved, at for ham er det tingen:
Være vågen og kvik,
ha´ det rigtige blik
og behændigt få fremskaffet ringen.
Held for rytter og hest!
Leve ham, der er bedst
og bli´r konge ved Sønderborg Ringriderfest.

3. Ja, nu samles vi glade fra land og fra by
for at glæde i herlige dage
i en fest, der har vundet et strålende ry,
og som stadigvæk vender tilbage.
I en ufreds tid
går i fredelig strid
vi til kampen om æren og glansen,
og den lystige skæmt
har vi slet ikke glemt,
lad os svinge os lystigt i dansen!
For i øst og i vest
gi´r de samme attest:
Sønderborg har den rigtige ringriderfest!
 

 

                                    Jørgen Carlsen, Sønderborg  
     
     
 For de ringriderlige    

 ”e ledde vedde”
Melodi: Calle fra Skåne

   

     
 1. No hør’ vi egæn jaun her midt i vos by

det ”ledde vedde, vedde laue å høje”
e rytre di spore å rå’fe i sky:
” E ledde vedde, vedde laue å høje”.
Venn Jønne å Kedde di ve’ne en gang
e hest, mens den "prutte" en ornle ramsjang,
di brummer: Blyv va’chen derop ve e stang
” lidt lauer, lidt laue, nej høje, nej lauer,
- e leddevedde vedde høje å laue”!

2. Hæ først man rejn mæ, å væt te å sæi:
”e leddevedde vedde høje å laue”,
en glemmer et olle, nej gu gør en ej
”e leddevedde vedde høje å laue”.
Tænk, Heine å Fidde kør feitung e går
å hvergang di saue e guilant o e snor
sinn hoppet di beche å råft højt i kor:
”lidt laue. lidt laue, nej høje, lidt laue,
- e leddevedde vedde høje å laue”!.

3. Å her i e telt, ja e øl i vos glas
blyv leddevedde vedde laue å laue,
å mens de no spell vos e ”ringridermarch”
e leddevedde vedde høje og høje.
Jens Pe’de å Kalle di sukke en gang
å tænk o dengang di re’ e foran
hvor tit hæ di it netop mense d den sang
lidt laue, lidt lauer, ja laue å laue
- e leddevedde vedde høje å høje.

4. Venn no en ska hjem å klister den er
blaun leddevedde vedde høje å høje,
å mens en ge’ hjema’ e skuldre di er
e leddevedde vedde laue å laue
en ste’ ve e dør å ka’ it find terett
e løchegaf det er blaun olt for adræt
en brøll som tombe: ”Ka do sinn mak ret”
”lidt laue, lidt høje, ja laue, nej høje
- e leddevedde vedde laue, for katten”!

5. Vi feste e dau her å løjde vos glas
e leddevedde vedde høje å høje.
Vi synge en sang å vi gi en lidt gas,
e leddevedde vedde høje å høje.
En skål for vos sjell å den pi’ch vi ka’li,
en skål for vos fest å vor ejn melodi.
Vi sæie føst vonda, venn olt er forbi
”lidt laue, lidt laue, ja laue, lidt laue
- e leddevedde vedde laue å laue”!

                                       Jørgen Wolff

 

     
     
 Hvis endnu ej du til juli ved,

Melodi: Hvor smiler fager...

   

     
 1. Hvis endnu du ej til juli ved,

hvor hen på ferie du kunne tage.
Så anbefales et pragtfuld sted,
som uden tvivl vil dig dybt behage.
For vid ringridning i Sønderborg,
Det er der intet, der overgår.

2. Man hører altid at Aabenraa,
er meget bedre, hvem kn det fatte.
For ofte de jo i slevsving gå,
når ring på galgen for højt de satte.
Når ekvipagerne tælles op,
er Sønderborg stadig helt i top.

3. Når det bliver torsdag, så er du klar;
vælg Kongevej eller Perlegade.
Første gruses ruten optoget tar`,
så jubler alle, bli´r så glad.
Policen først, så fanfare flot,
herolderne gør det altid godt.

4. Nu er det tid, og vi strækker hals,
et kæmpe optog forbi os bølger.
Program og lodsedler er til fals,
mens heste, bands kækt hinanden følger.
Sidst børn, små heste – fascination,
for her er næste generation.

5. Så ud på pladsen i samlet flok,
for her er alt, hvad du kan begære.
Om titler kæmpes, det ved vi nok,
at blive konge, det er en ære.
Og der er morskab og øl at få,
så hjemad bliver det svært at gå.

6. Musik i byen, kulmination,
på Rådhustorvet ved middagstide.
For det er blevet fast tradition,
orkestre spiller, det vi kan lide.
Med byens march sluttelig opført,
så er der ikke et øje tørt.

7. Når festlighederne rinder ud,
så er det tid tid til et særligt gilde.
Hvorunder jævnligt, der høres skud,
med skål og taler, det bliver slide.
De herrer bruger det sidste krudt-
fyrværkeri – og så er det slut.

                                             VA

 

     
     
     
 Hør de gjaldende fanfarer

Melodi: Vi er børn af sol og sommer

   

     
 1. Hør de gjaldende fanfarer,

flotte hestes hovetramp!
Amtets stolte rytterskarer
drager atter ud til kamp!
Blomster ved den hvide hue,
vimpelflag på lansens odd;
prægtigt, skønt er dette skue,
som vi alle kender godt.

2. Tusindvis af folk på gaden
hilser rytterne med smil;
der er liv og fest i staden,
ingen by har magen til! –
Ældre herrer, kvinder blide,
unge bønder, byens mænd
ser man efter ringen ride…
by og land gård her i spænd.

3. Gøglets larm, musikkens toner;
alt det lader os forstå:
Her er stolte traditioner,
som hvert slægtled bygger på! –
Kernen er og bliver den samme:
Rytterskaren højt til hest,
Sønderborg den smukke ramme!
Nordens største rytterfest!

 

     
                                         Niko Höch  
     
     
 Jeg er en simpel Bondemand.    
     
 1. Jeg er en simpel bondemand

og jævn og ligefrem,
dog elsker jeg min ringe stand,
thi i mit ringe hjem
der vokser blomster milde
med farver og med duft,
min er den klare Kilde
og min den friske Luft.

2. Jeg fødtes op ved fuglesang,

3. Og når jeg er af arbejd’ træt,
og dagen er forbi,
min ånd er frisk, mit sind er let,
og jeg er glad og fri;
og jeg vil ikke bytte
med nogen mand på jord,
og jeg vil aldrig flytte
fra denne plet i nord.

4. Og hviler jeg en føje stund
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af den jeg lærte lidt:
jeg synger når jeg føler trang
at flyve let og frit,
jeg synger bag ved ploven
og under leers klang,
og bakkerne og skoven
gi’r genlyd af min sang.

og tager pen og bog,
da kæmper jeg på andens grund
for fædreland og sprog;
men glæder det at stride
for frihed, liv og fred,
jeg lægger alt til side
og går i kæmpen med.

     
                                           Mads Hansen   
     
     
 Nu, vi er om bordet bænket

Mel.: Kammeratens røde næse

   

     
 1. Nu, vi er om Bordet bænket,

og den første Dram er skænket,
tror jeg, vi skal synge vores Morgensang.
Tænke vil vi først på Kvinden
- nogen måske på Veninden -
Tak, fordi vi Frihed fik endnu en Gang.
Tanker er toldfri,
Sild og Dram og Øl og Brød er skoldfri,
selv om her bli´r mindre ryd´lig,
lad os bare vær´ gemytlig -
Damerne - jo de skal med - en anden Gang.

2. En Buket af skønne Kvinder
vistnok det mærkværdigt finder,
at de ej kan komme med et Jubelaar.
Men de vil ej manden plage,
saadan er vor kære Mage,
altid blid og hensynsfuld hun hjemme gaar.
Der hun sig trøster,
men hun af og til sig voldsomt bryster.
Kære, I skal ikke græde,
vil I det så græd af glæde,
for I skal nok komme med en anden Gang.

3. Hun, som stopper dine Hoser,
aldrig kommer hun med Skoser,
selv om du lidt ofte til et Møde gaar.
Hun, som altid om dig hygger
og som faktisk Hjemmet bygger
og paa Vagt for det og dig, hun altid staar.
Er fire Klokken,
naar du kommer hjem i Kasmerokken.
Hun er glad, naar du er hjemme,
og det lyder fra din Stemme:
Du skal ogsaa komme en anden Gang.

4. Se, hvor hyggeligt vi har det,
og hvor ligefremt vi ta´r det,
naar vi bare ved, at hun er langt herfra,
tro nu ej jeg hermed ville
tale ondt og tale ilde
om den Skat, vi allesammen holder a´.
Tænk - aah, hvor yndig,
og den Tanke, den er ikke syndig,
at vi lader vor Madamme
nyde godt at just det samme,
men saa skal de ogsaa med - en anden Gang.

5. En Gemal var aldrig Bange-
buks, endskønt der var så mange
Kvinder, der til denne Mand saa´: "Vær nu god,
vi vil med, det maa du klare -"
Bare rolig, bare, bare
ender alting godt, ja, saa er Enden god.
Jeg var urolig,
men nu er jeg bleven mer´ fortrolig
med den Tanke, at de hjemme
blev, det skal vi aldrig glemme,
de skal også komme med - en anden Gang,

6. Tak, fordi du altid bliver,
hvad du var, og hvad du giver,
Tak, fordi vi næsten altid bli´r gjort kruk.
Hvad er Manden uden Kvinden -
hvad er Bukken uden Hinden?
Bukken er ihvertfald kun en sølle Buk,
og naar Krabaten
af og til vil træde i Spinaten,
hun med Blikke, ømme, milde,
spiller lige ud Spadille -
derfor skal hun ogsaa med - en anden Gang.

7. Kommer sent hjem Tummelumsen
med en lille "Bummelumsen",
og maaske hans Stemme lidt i overgang,
kigger han lidt dybt i Flasken,
aldrig bruger hun Krabasken,
bare han kan klare hendes Velkomstsang;
Apollinaris! -
fik vi - og en enkelt Vand fra Farris -
Av, nu fik Hr. Hansen Hikke,
kan han, eller kan han ikke
klare den med: "Du skal med - en anden Gang".

8. Kvindelist er uden Ende,
hun kan dreje, hun kan vende
Manden let på Kryds og Tværs og op og ned,
Pe´rsen, Jensen, Sør´nsen, Madsen,
bare nicht verblöffen Lassen,
er der no´t, der halter, saa ved jeg Besked.
Op med en nobel
Robe eller helst en Pels af Zobel.
Hvis du kender ret din Kvinde,
saa maa du dig deri finde,
og saa lov, at hun skal med - en anden Gang.

9. Hils nu Tulle, Mis og Malle,
Gerda, Meta, Hanne, alle,
sig dem blot, at vi dem voldsomt savnet har,
Hils Mathilde og Pernille,
sig, at vi saa gerne ville
se dem, men at vi som Helte Savnet bar.
Helt og Heltinde
lyder smukt - kan vi mon Helten finde.
Det bli´r ikke stort af Helten,
han er ikke svært i Vælten,
naar han siger: "Du skal med - en anden Gang."

10. Kvinden, hun er som en Lilje,
har i Lommen Mandens Vilje,
det er altid hende, der ta´r Stikket hjem,
hun kan være spy som Mage,
det fik hun i Vuggegave,
men hun er dog aldrig saadan rigtig slem.
Vinter og Sommer
har hun Smil på Læben, naar vi kommer.
- Leve alle smukke Minder,
leve alle skønne Kvinder -
de skal med til Jubelaar - en anden Gang.

 

     
     
 Skuld gammel venskab....

Mel.: Skotsk folkemelodi

   

     
 1. Skuld gammel venskab rejn forgo

og stryges fræ wor mind
skuld gammel venskab rejn forgo
med dem daw så læng, læng sind.
        Di skjønne ungdomsdaw, å ja,
        di daw så svær aa find!
        Vi'el løwt wor kop så glådle op
        for dem daw så læng, læng sind!

2. Og gi så kuns de glajs en top
og vend en med di kaw'.
Vi'el ta ino en jenle kop
for dem swunden gammel daw.

3. Vi tow - hwor hår vi rend omkap
i 'æ grønn så manne gång!
Men al den trawen verden rundt
har nu gjord æ bjenn lidt tång.
        Di skjønne ungdomsdaw, å ja,
        di daw så svær aa find!
        Vi'el løwt wor kop så glådle op
        for dem daw så læng, læng sind!

4. Vi wojed sammel i æ bæk
fræ gry til høns war ind.
Så kam den haw og skil wos ad.
Å, hvor er æ læng, læng sind.

5. Der er mi hånd, do gamle swend!
Ræk øwer og gi mæ dind.
Hwor er æ skjøn å find en ven,
en håj mist for læng, læng sind!
        Di skjønne ungdomsdaw, å ja,
        di daw så svær aa find!
        Vi'el løwt wor kop så glådle op
        for dem daw så læng, læng sind!

 

     
     
 Til Sønderborg

Melodi: Gojovden i Drenge…

   

     
 1. Til Sønderborg til Sønderborg til Ringriderfest,

der skal rides om æren og kransen,
hver rytter og hver rytterske har sadlet sin hest,
de har blomster og vimpler på lansen.
(: Der skal kåres en konge iblandt dem på ny,
han skal hyldes af hele den festklædte by:)

2. Velkommen da til Sønderborg, hvor alt er beredt:
der er flag og guirlander i staden.
Når herolden blæser i sin blanke trompet,
og når hovslag gir genlyd i gaden
(:skal der kåres en ringriderkonge på ny,
han skal hyldes af hele den festklædte by:)

3. I Sønderborg i Sønderborg er Ringriderfest,
kom herind fra de fjerneste sogne,
der er øl, og der er pølser til hver eneste gæst
og musikkorps i pyntede vogne.
(: Der skal kåres en konge iblandt dem på ny,
han skal hyldes af hele den festklædte by:)

4. Så lover vi hinanden her med hånd og med mund:
at så længe der endnu findes heste,
da samles alle rytterne i byen ved Alssund
for at kappes og finde den bedste.
(: Der må altid kåres en konge på ny,
han skal hyldes af hele den festklædte by:)

  

     
                                                       Deichgräber, Sjellerup   
     
     
 Ved Østersøens bølger

Melodi: Vift stolt på Codans bølge

   

     
 1. Ved Østersøens bølger

og sundets stride strøm
en lille by sig dølger
som lullet ind i drøm;
på skrænten kirken knejser
og ser mod banken op,
hvor Dybbøl Mølle rejser
sin stormomsuste top.

2. Men byen slumrer ikke,
om end det synes så;
den vil ej stille ligge
og lade tiden gå.
Nej, driftighed og snille,
det ejer den som få,
at kunne og at ville
dens borgere forstå.

3. I dag til byen kommer
så mangen velset gæst,
og by og sol og sommer
har smykket sig til fest.
Guirlander over gaden
og flag fra hus og stang,
ja der er Fest i Staden
og muntert spil og klang.

4. Igennem byen svinger
en rytterskare skøn;
trompetfanfarer klinger
til trommers dumpe drøn.
Så pudset er hver tøjle,
så striglet er hver hest,
Så blank er bid og bøjle
til årets store fest.

5. Hver rytter knuger lansen
til dagens muntre dyst;
thi der at vinde kransen
det er hans største lyst.
Hvem ved, hvad der ham venter,
om lykken er ham huld;
den pris, som her han henter,
for ham er mer´ end guld.

6. Og kavalkaden bølger
mod ridepladsen op,
mens tætte skarer følger
en stolte ryttertrop.
Og gøglets larm forstummer,
hvor troppen rider frem,
Og alt, hvad pladsen rummer,
med jubel hilse dem.

7. Nu kækt der konkurreres,
hver gør, som han kan bedst,
det yderste præsteres
af rytter og af hest.
Og hver gang ringen rammes
i flot og sikker stil,
humør og mod opflammes
af pigens glade smil.

8. Thi pigen står ved siden
beundrende og mild,
og spændt hun følger striden;
"Oh, gid han vinde vil,
så han med laurbærkransen
stolt ride kan herfra,
da skal jeg ham i dansen
belønne med mit "Ja"!

9. Men dagen langsomt glider,
og mørket synker ned;
ad stille vej de skrider
i nattens dybe fred;
og før de afsked tager,
så lover hun sin ven;
"Til næste år vi drager
til Sønderborg igen".

 

     
                                        T. - P.  
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Mini-ringrider-show
 
   

 Et mini-ringrider-show og lidt til har været god pr for Sønderborg side 1966  

   

 

Ringridning, hvad er det, og hvorfra stammer det, har været et ofte stillet spørgsmål. I 1966 besluttede Ringriderfestens pr-udvalg, at det skulle der rådes bod på. Den direkte anledning blev en Sønderborg Aften for 500 husmødre i det nu nedrevne "Kilden" i Aalborg, en aften som
Sønderborg Turistbureau ved turistchef Per Christensen, medlem af Ringriderfestens Arrangements-Komité, forestod. Af sted rejste formanden for Tombola-Komité, Svend Thomsen, selv rytter sammen med en anden rytter, nu afdøde Uwe Natorp, også medlem af Tombola-Komitéen. I
fuldt Ringriderornat fortalte de et talstærkt publikum om den sønderjydske nationalsport - især den i Sønderborg.

Senere samme år ved Samvirkende jydske Turistforeningers årsmøde i Sønderborg, blev indslaget udvidet med en afsluttende demonstrations-ringridning på kæphest, foretaget af "ryttere" udvalgt blandt deltagerne i aftenfesten på det nu hedengangne Teater-Hotel. Her fra huskes især en
af de tre ryttere, Danmarks daværende turistchef, Svend Acker, fordi Ringriderfestens grønne ærespræmiekrans, som "ringiderne" smykkes med efter ridtet, var en pryd som understregede hans i forvejen markante romerske senator-profil.

I årene derefter udviklede Ringridershowet sig. Først kom to af de dygtige Ringrider-Herolder ind i deres Middelalderdragter og blæser Ringriderfanfaren - dog ikke til hest. Derpå marcherer to flotte Ringridere i korrekt uniform ind, fortæller på uhøjtidelig vis om Ringridningens historie fra
Middelalderens drabelige Ridderturneringer over den såkaldte Italienske Karrusel, som Ringridningen var en bestanddel af. Om Christian den IVs kroningsfestligheder i 1596 på Amagertorv i København, hvor Majestæten blev Ringriderkonge. Videre til Hertugparret på Augustenborgs
sølvbryllup i 1845, hvor ringridningen med over 400 ryttere blev en af festens højdepunkter og frem til Sønderborgfestens start i 1888. Der sluttedes af med en kort beskrivelse af nutidens Ringriderdage i Sønderborg.

Derpå en lille "Ringridning" ved deltagere blandt publikum på velvoksne kæpheste. Udstyret med Ringriderkasket og lanse gør "rytterne" det til en joke, som aldrig har svigtet. "Rytterne" er med på spøgen, og publikum ligeså, måske lidt skadefro og godt tilfredse med, at det ikke er dem, der
til fods, men i "galop" under Heroldernes fanfare rider til rings - men morer sig gør de. At Ringridershowet vanligvis har været præsenteret mod afslutningen af et mødes festmiddag har selvfølgelig bidraget til successen.

Festlige episoder har der været. En lille tæt franskmand med karsehår og moustache afleverede efter introduktionen sin lanse. Gik ned til sin plads, afførte sig sit tøj og kom tilbage kun iført et elegant lyseblåt sæt undertøj - det skulle jo ske i galop. Eller da en meget smuk ung Blondine under
en Candlelight-Dinner på SAS Royal Hotel Copenhagen af en meget villig Ringrider som tak for indsatsen skulle dekoreres med et af de dengang brugte rød-hvide frokostsløjfer. Den skulle placeres på en meget elegant formet selskabskjoles to mest fremspringende punkter, som kun var
holdt oppe af en strop om halsen. Ringriderens synlige glæde ved den forventede opgave, fik lynhurtigt den unge dame til at vende sig, pege bagud op på stroppen - der skulle sløjfen anbringes!

Det er en uskreven lov, at Ringridershowet ikke præsenteres for sønderjyder lokalt, de kender jo ringridningen. Formålet har det været at fortælle gæster ude fra, kongres- og andre mødedeltagere i Sønderborg, om denne vor nationalsport, og at den i Sønderborg altid afvikles omkring den
anden søndag i juli. Skønsomt anslået har vel et halvt hundredetusinde gæster gennem de mange år oplevet dette show. Ofte har de bagefter kunnet genopleve aftenen via tekst og billeder i deres organisationsblad.

Til disse tal fra Sønderborg kan også lægges tilskuere fra adskillige danske og enkelte udenlandske byer, hvor Ringridningen har været et indslag i en Sønderborg-, Sønderjydsk- eller Dansk aften eller et andet turistarrangement. Nedenstående liste med eksempler fortæller sit eget sprog
herom.

Journalister fra utallige lande har her eller i deres hjemland fået indblik i denne vor folkelige aktivitet, hvilket har givet mange og værdifulde gratis spaltemilimetre og billeder, også i de elektroniske medier.

Gennem årene har det været Svend Thomsen, Uwe Natorp, Buster Nissen, Lars Johannsen, Jesper Natorp og undertegnede, der i fællesskab med skiftende Herolder har haft fornøjelsen at gengive lidt af årets store begivenhed:
RINGRIDERFESTEN I SØNDERBORG.

 

   
 En ufuldstændig liste over Ringrider-Showet og anden Ringrider-pr:  

  

1966 Aalborg Sønderborg Aften i Kilden
 Sønderborg Samvirkende jydske Turisforeningers Årsmøde på Teater Hotellet.
1967       " 30 Berlinske journalister, Teater Hotellet.
 Kolding Sønderborg Aften, 150 gæster i Sanc Souci.
 Esbjerg Sønderborg Aften, Hotel Brittania.
1968 Sønderborg Læserrejsegruppe, Berlingske Tidende, Teater Hotellet.
       " Junior Chambers Nationalkongres, Ringriderpladsen.
1969 København Ringrideroptog gennem Strøget og Ringridning i Kongens Have.
  i anledning af en Sønderborg Turist- og erhvervsudstilling.
1970 Oslo To sønderjydske aftener på et Krydstogtskib.
 Sønderborg Indslag i DR BørneTVprogram, Ringriderkroen.
1971       " Italiensk, tysk og dansk TV på Ringriderpladsen.
1972 København Candleligt-Dinner på SAS Royal Hotel Copenhagen.
       "              Fuldt hus af Ældre Sagens medlemmer i Saga-Bio.
1973 Sønderborg Rytteroptog i Lufthavnen ved Verdenspremieren på det nye
  Fokker VWF 614 Fly for 70 luftfartsjournalister fra hele verden.
  Efterfølgende frokost på Ringriderkroen.
1974 København Ringrideroptog gennem Strøget og Ringridning i Kongens Have
  i anledning af Turist- og erhvervsudstillingen Nord og Syd for Flensborg
  Fjord i Københavns Rådhushal, Rødovre og Lyngby Storcentre.
 Grenå Sønderborg Aften, Hotel du Nord.
 Ringkøbing Sønderborg Aften, Hotel Fjordgården.
 Hamburg Ringrider-indslag på Rejsemessen i Hamburg Messecenter.
 Oslo Medlemsaften for Norsk Automobil Forbund.
1975 Sønderborg Det Borgerlige Skydeselskab, København, rider til rings som del af
  konkurrence ved Hørup Kro.
 Hamburg pr-togt med skonnerten "Kommandøren", 150 rejsebureau- og presse-
 Bremen folk bearbejdes ombord - også af en ringrider.
1976 Sønderborg International Marchforbund, deltagere fra 9 nationer, Strandpavillonen.
 København Sønderjydsk pr-fremstød med skonnerten "Kommandøren". 
 Hälsingborg   Målgruppe : Journalister og rejsebureaufolk. Ringrider med.
1977 Mölln (D) Sønderborg Aften, Hotel Schwanenhof.
 Duisburg pr-togt op ad Rhinen med skonnerten "Kommandøren"
 Dusseldorf rettet mod journalister og rejsebureaufolk. Ringrider deltog.
1977 Alssund Tyske rejsejournalister sejler med "Kommandøren", bliver også 
  præsenteret for Ringridningen - og ringriderpølser.
1978 Norge Sønderjydsk pr-tur med Skonnerten "Kommandøren" til Bergen, 
  Stavanger, Larvik, Porsgrunn (Sønderborgs Venskabsby), Frederiks-
  stad og Oslo. Gæster ombord: Presse- og Rejse-bureaufolk – som altid
  en ringrider med.
1979 Sønderborg Medarbejdere fra danske Turistbureauer, Sønderborg Slot.
 Hamburg Rejseaften, Bus-Reisedienst, Messecenter Hamburg.
 Sønderborg Tyske Socialmedarbejdere, Sønderborg Slot.
 København Udstillingerne Rejs og Hjemstavn ser og hører en ringrider i ornat.
 Kiel, Lübeck og "Kommandør"-togt med pr mod Busvognmænd og Pressen.
 Hamburg  
1980 Hamburg CDU Gruppe, Mainz, Hotel Scandic.
       " Rejsemessen Reisen, Hamburg Messecenter – også en ringrider på
  standen.
 Sønderborg Danfoss salgschefer fra hele verden, Hotel Scandic.
 København, Sønderjydske turistudstillinger i Magasin i anledning af 50 året,
 Lyngby, Århus ringridningen var også med.
 Rotterdam Den Helder, "Kommandøren" deltog i dansk turistuge - også ringrideren 
  stod frem for pressen.
1981 Sønderborg Gruppe Hollandske Rejsejournalister, Sønderborg Slot.
 Oslo Rejseudstillingen Hvor i All Verden, Sjölyst.
1982 Hamburg Rejseudstillingen Reisen i Hamburg Messecenter.
1983 Sønderborg Gruppe norske rejsejournalister, Sønderborg Slot.
       " Ringridningen er med i en 3 timers NDR-udsendelse fra Skulpturtorvet.
1984 København Udstillingen Rejs i Bella Centret.
 Kær Halvø Ringridningen præsenteres for 4.000 deltagere i SID-lejr. 
1985 Flensburg Ringridere deltog i Flensburg bys 700 års jubilæumsoptog.
 Sønderborg Ringriderindslag i NDRs Die Aktuelle Schaubude sendt direkte
  fra Havnen og Slotsparken. 7 mio. seere !
1986       " Danmark Turistråd, Hamburgkontorets Nachbarrunde nr. 100
  med 39 tyske rejsejournalister på Hotel Scandic.
1987       " 24 finske rejsejournalister, Hotel Scandic.
1988 Luxembourg Ringriderspørgsmål er med i Radio Luxembourg-Ouiz ved turistchefen.
       " Nordisk Råds Kulturudvalg, Sønderborg Slot.
 Sønderborg Ritmesteren fortæller om Ringridningen ombord på tysk smørbåd på
  Sønderborg Bugt
  Engelske journalister ved JF jubilæum, Hotel Scandic.
1989       " Danmarks Turistråds Workshop for 200 europæiske rejsebureaufolk 
  på Hotel Interscan. Ringridershowet.
       " Danmarks Teltholder Forenings kongres, Hotel Scandic.
       " Danske turistmedarbejdere, Hotel Scandic.
       " Heroldmodtagelse til hest af Bundespräsident Richard von Weizsäcker
  og frue foran Sønderborg Slot.
1990       " Gruppe udenlandske studenter på studietur i Sønderborg. 
       " Danske multihandicappede på Sønderborg Vandrerhjem.
1992 København Udstillingen Rejse i Bella Centret – med en ringrider.
1993 Sønderborg International EU-arbejdsgruppe, Håndværkerskolen.
1994       " Københavnske Rejsebureaufolk, Sønderborg Slot.
       " 200 US Army soldater i Mini-Olympiade slipper ikke for at høre om 
  Ringridningen.
1995       " Ringrider- sceneshow for 25.000 spejdere på Kær Halvø.

  

   
 Per Christensen. Maj. 2013.  
   

  

 Uwe Natorp - Svend Thomsen 1969 1992  
 Ringrider-Showet i Kolding   1967  Buster Nissen - Per Christensen  
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Ringriderstatuen
 
   

 Ringriderstatuen 1998.  

   

 

Ideen om en ringriderstatue blev første gang fremført i 1984. Det var medlem af Ringriderkomiteen Poul G. Larsson og Hilmer Holm, der fremførte ideen. På det tidspunkt mente de, at den ville stå fint på Rønhaveplads.
Der gik nu 2 år, inden ideen igen blev fremført. 
På ”Det store møde” i 1986 fremlagde Hilmer Holm ideen, den blev vel modtaget og man blev enige om at gå i gang med arbejdet. 
Ved ringriderfrokosten i 1986 blev forslaget første gang fremlagt offentligt.
Man håbede at statuen kunne stå færdig til 100 års jubilæet i 1988.
Samme år gav Sønderborg kommune tilsagn om, at kommunen var positiv overfor ideen. 
Af forskellige grunde var Statens Kunstfond allerede blev spurgt i 1987 og havde givet tilsagn om deltagelse i projektet.
22. september 1986 nedsattes et ”Statueudvalg”, som kunstneriske rådgivere deltog Fritz Carstensen, Ole Prip Hansen og Nicolaus Wehding. 
Statens Kunstfond pegede på professor og kunstner Richard Winther som udførende kunstner.
I de følgende – næsten - 10 år, arbejde Richard Winther på og med projektet, uden at der kom en ringriderstatue ud af det.
I 1995 blev samarbejdet ophævet, både med Richard Winther og Statens Kunstfond.
Det vil sige, at Ringriderkomiteen nu stod alene med projektet, både økonomisk og kunstnerisk.

Økonomisk blev det muligt, fordi følgende valgte at støtte projektet: 
Fabrikant Mads Clausens Fond, Danfoss, Cormall, Brødr. Ewers A/S, JF-Fabrikken – J.Freudendahl A/S, Sydbank Sønderjyllands Fond, Den Danske Bank, Realkredit Danmark og Sønderjyllands Amt.

Kunstnerisk: 4 billedhuggere blev indbudt til, at komme med forslag til statuen:
Keld Moseholm Jørgensen, Jens-Peter Kellermann, Eiler Madsen og Hans Pauli Olsen.
Det blev billedhugger Hans Pauli Olsen, der blev udpeget til at løse opgaven.
Hans Pauli Olsen påbegyndte arbejdet i 1997 og var færdig et år senere.
Ringriderstatuen blev afsløret på Torvet ved Sønderbro den 10. juli. 1998.

Program for afsløringen.
Kl. 9.15:   Koncert ved Sønderborg Garden.
Kl. 9.30:   Velkommen ved formand Jens Schmidt. Fanfare ved Ringriderfestens Herolder.
Kl. 9.35:   Fru Bitten Clausen, Danfoss, afslørede Ringriderstatuen i Sønderborg.
Kl. 9.40:   Billedhugger Hans Pauli Olsen, fortalte om statuen
Kl. 9.45:   "Målet er nået", tale af formand Jens Schmidt.
Kl. 9.50:   Tale af boremester A.P. Hansen. Fanfare ved Ringriderfestens Herolder.

Se i øvrigt bogen: ”Et torv en statue”.

 

   
 Per Christensen. Juni. 2013.  
   

  

 Et torv en statue Ringriderplakat 1998 Torvet ved Sønderbro  
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