KOMMENDE
STEVNER
Foreløpig er følgende stevner i
Trøndelag planlagt t.o.m. april
2021 iflg. terminlista:

1. D-stevne dressur Namsos
kjøre- og rideklubb 13.-14.
mars -21
2. D-stevne dressur Bruråk
hestesportklubb 13.-14.
mars -21
3. HESTEHOVEN D-stevne
sprang m/STRyK sprangcup
og FERD rideskolecup
Trøndelag hestesportklubb
17.-18. april -21
4. 1. kvalifisering Norgesserien
Trondheim rideklubb 23.-25.
april -21
5. D-stevne dressur med
STRyk dressurcup og FERD
Comebackcup, Trøndelag
hestesportklubb, Øysand
24.-25. april -21
6. D-stevne sprang, Verdal og

NYHETSBREV
FEBRUAR
Nr. 2. 2021

ÅRSMØTE
Årsmøtet blir avholdt torsdag 25. mars 2021 kl. 18.00 på Teams. Grunnet uavklart
situasjon rundt smitteverntiltak på dette tidspunktet velger vi denne gang å gå for
digital løsning. Vanlige årsmøtesaker i henhold til lovnorm for klubben, innkalling blir
sendt personlig til alle medlemmer med registrert e-postadresse i MinIdrett. Hvis
ingen mottar/har mottatt e-post innen 25. februar må vi bli kontaktet på
post@vork.no snarest. Påmelding blir påkrevd, da vi må sende link til oppkobling på
møtedagen til de som skal delta. Vi vil også sende ut en kort brukerbeskrivelse av
Teams til påmeldte deltakere. Hvis noen ønsker å fremme forslag til årsmøtet, må
dette skje skriftlig til ovennevnte e-postadresse snarest og senest to uker før
årsmøtet, dvs. 11. mars. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter
blir gjort tilgjengelig senest en uke før årsmøtet.

STEVNER, CORONA OG SÅNN..
Det ser ut som februar måned går uten at vi får arrangert stevner – men har håp
om at det «løsner» snart og at vi får satt i gang med litt mer aktiviteter etter hvert.
Vi vil informere og legge ut melding så snart vi har nye stevner og aktiviteter på
plass, så følg med, følg med.
Rytterstua er nå åpen hver mandag, tirsdag og torsdag mellom 17.00 – 20.00, under
forutsetning av at oppsatte kioskvakter møter opp og holder åpent. Av
smittevernhensyn blir det inntil videre ikke stekt og solgt vafler, vi håper på
forståelse for dette.
Vi har fått tak i termokopper med klubbens logo som nå er å få kjøpt i kiosken til
kr. 199,-. Bilde av koppene her.

omegn rideklubb, Sandslia,
24.-25. april -21

Med forbehold om endringer!
Terminliste med mer
informasjon om disse stevnene
finner du her:
Rytter | Velkomstside
(nryfstevne.no)

KLUBBJAKKER
Det har blitt lagt ned en betydelig innsats fra enkelte i styret for å finne egnet
kolleksjon av ulike jakker å tilby til klubbens medlemmer til en brukbar pris, samt
innhente gode tilbud på brodering av logo. Dette arbeidet er nå i havn, jakkene er
levert og fakturert. Vi håper alle som har benyttet seg av tilbudet er fornøyd med
sine anskaffelser.

TOPPIDRETT RYTTER
Toppidrett RYTTER – et godt tilbud til hesteinteresserte - ved Verdal Videregående Skole / Sandslia Ridesenter skoleåret 2021/22.
Se promo-film i linken, produsent Rebekka Haga. Søknadsfrist 1. mars! Framsnakk gjerne tilbudet til potensielle søkere!
https://www.facebook.com/1045746662/videos/10221965840908879/

MÅNEDENS EKVIPASJE
Astrid Søvik Eriksen, 11 år, er sammen med toerponnien Ebby, 21 år, februarekvipasjen. Etter å ha ridd i ca 5 år, har Astrid nå Ebby
på helfôr. Astrid sier Ebby er sprek til tross for alderen, matglad og at hun lærer mye av å ri Ebby. Astrid og Ebby har startet LB
dressur og 70cm sprang, og de håper såklart at det kan bli noen stevner å starte på utover året. Ellers har Astrid som mål å kunne ri
på tur alene og få masse stevneerfaring.
Astrid tilbringer mye tid i stallen, og forteller at hun har fått mange nye venner, som hun også treffer utenom stallen. Hun ser fram til
å feire 1-årsjubileum med Ebby iår, og vi ønsker dem lykke til videre!

Fra Styret

