NYHETSBREV JUNI
Nr. 2. 2020

KOMMENDE
STEVNER
Følgende stevner arrangeres i
Trøndelag i siste del av juni og i
juli:
1. 27-29 juni – D-stevne (Midt
Norsk Hestefestival) i
Sprang, arrangert av
Trøndelag Hestesportsklubb
2. 27-28 juni – D stevne i
dressur, arrangert av
Trollheimen ride- og
kjørelag
3. 01-02 juli – L stevne i
dressur, arrangert av
Trøndelag Hestesportsklubb
4. 03-05 juli – L stevne i
sprang, arrangert av
Trøndelag Hestesportsklubb
5. 11 juli – D stevne i Feltritt,
arrangert av Vaadan
Hestesportsklubb
6. 24-26 juli – E stevne
(Trondheim Horse Show) i
sprang, arrangert av
Trondheim Rideklubb
Terminliste med mer
informasjon om disse stevnene
finner du her:
hhttps://www.horsepro.no/index
.php?r=show/event

ENDELIG SKJER DET NOE
Da Covid-19 slo inn, ble all aktivitet satt på vent. Men endelig har det åpnet opp litt,
noe som gjør at det igjen er aktivitet i hestemiljøet. Minner om at selv om man drar
på stevner og treninger, er det viktig å overholde smittevernreglene. Slik at vi alle
bidrar i dugnaden for å holde smittetallene nede.
Forrige helg arrangerte klubben et klubbstevne i sprang, med stor deltakelse. Det
var en fryd og kunne ha stevne på hjemmebane igjen, etter at de stevnene som
opprinnelig var satt opp i mai ble avlyst. Hele 55 startende red flotte runder på
sprangbanen, fra laveste klassen som var bomklassen til høyeste klasse på 1,10m.
Klubben takker alle som stilte opp og bidro til et flott arrangement.

NYTT STYRE PÅ PLASS
Vi fikk omsider avholdt årsmøte, og det nye styret kom på plass. Vi har avholdt vårt
første styremøte, og protokoller vil publiseres fortløpende på klubbens
hjemmeside. Vi har fordelt litt roller, og etterhvert vil det komme mer informasjon
både på klubbens hjemme- og facebookside, hva styret skal jobbe med i året som
kommer.

AKTIVITETER I TIDEN FRAMOVER
Vi har heldigvis noen stevner på terminlista og det neste stevne klubben arrangerer,
er et D-stevne i sprang siste helga i august, det blir også arrangert et D-stevne i
dressur den 19. september. For å kunne delta på D-stevner er rytteren nødt til å ha
Grønt Kort kurs, og rytterlisens. Dette er viktig å ordne i god tid før påmelding av
stevnet. Det planlegges også et Grønt Kort kurs i midten av august, mer
informasjon om dette vil bli lagt ut på klubbens facebook- og hjemmeside så fort alle
detaljer er på plass. Ellers er det flere stevner i Trøndelag i løpet av juli, så her
håper vi det er mange av dere ryttere på startlisten. Det er også mye bra ridning å
se, så det anbefales å ta en tur hvis man har mulighet. (Husk å lese
stevneinvitasjon/ryttermelding i forhold til publikum og smittevern).

INPUT MED BILDER OG INFO
Vi ønsker gjerne å dele bilder og resultater når rytterne i klubben er rundt på
stevner. Ettersom vi i styret ikke nødvendigvis bestandig er tilstede, så blir vi veldig
glade om dere som er på stevner kan sende oss bilder, (husk å spørre om rytterens
samtykke først). Disse bildene kan sendes til medieansvarlig Rebekka Haga på
messenger, som publiserer videre 😊
Fra Styret

