NYHETSBREV JANUAR
Nr. 1. 2021

KOMMENDE
STEVNER
Foreløpig er følgende stevner i

NYHETSBREV
Da prøver vi å starte det nye året med et nyhetsbrev fra klubbstyret. Vi har
ambisjoner om å få ut et nummer pr. måned, men det avhenger av at vi har noe å
skrive om til enhver tid. Er det noe dere vil vite mer om så send oss gjerne et pip.

Trøndelag planlagt t.o.m. mars
2021 iflg. terminlista:

TAKK

1. D-stevne sprang Bruråk

Først må vi få takke alle som deltok i dugnaden med å selge julenek, det ble suksess
atter en gang, vi solgte 600 nek til sammen, det gir et pent overskudd til klubbkassa.
Julenek er lettsolgt og gir god fortjeneste, så det blir vi nok å fortsette med.

hestesportklubb 27.-28.
februar -21
2. D-stevne dressur Namsos
kjøre- og rideklubb 13.-14.
mars -21
3. D-stevne dressur Bruråk
hestesportklubb 13.-14.
mars -21
4. 1. kvalifisering Norgesserien
Trondheim rideklubb 19.-21.
mars -21

STEVNER, CORONA OG SÅNN..
Dessverre fikk vi en amputert start på året, med strenge coronarestriksjoner både
lokalt og sentralt. Ridekurs har vært utsatt, men er planlagt startet opp fra 25.
januar, treninger med egen hest og forverter er avklart med
kommunehelsetjenesten og har gått som vanlig. Det er positivt, spesielt med tanke
på hestene og deres ve og vel. Rytterstua er stengt inntil videre av samme grunn.
Beklageligvis må vi nok belage oss på en del avlyste stevner utover. Den planlagte
klubbcupen i januar håper vi å få arrangert i løpet av februar, men her må vi vente
til restriksjonene blir opphevet for å fastsette dato. Ellers håper vi å komme i gang
med stevner utover våren, vi får krysse det vi har og håpe vi går bedre tider i møte
når smitten avtar og vaksiner gjennomføres.

NYE DATASYSTEM FOR IDRETTEN
Terminliste med mer
informasjon om disse stevnene
finner du her:
Rytter | Velkomstside
(nryfstevne.no)

Nytt år betyr også innkreving av kontingent. I år kan innkrevingen bli forsinket, som
følge av at det er utfordringer med ulike løsninger i nytt medlemssystem som skal
tas i bruk. Men fortvil ikke, krav kommer, vi må bare vente på at forbundet løser
dette. Stevneprogrammet Horsepro er også utskiftet ved nyttår, her jobbes det
med opplæring og innføring i nytt system – nryfstevne – med mål om å være på lufta
ved første stevne i 2021.

DIVERSE
Vi har kjøpt inn et parti termokopper med klubbens logo på – de selges til
medlemmer for kr. 199,- De vil bli solgt fra
Rytterstua når den åpner etter coronastenging.

MÅNEDENS EKVIPASJE
Her vil vi presentere et medlem i hvert nummer, for å vise mangfoldet og spredning både i alder, interesse og nivå.
Først ut er Kristine Marie Groven Larsen (25) og fjordinghoppa Ronja Mailykke f.2008. Kristine beskriver Ronja som en matglad
fjording med mye personlighet, og som kan brukes til det meste. Kristine og Ronja er ganske nye medlemmer i klubben, og tok like
før jul sølv i klubbmesterskapets bronsetur, dressur. I 2021 håper Kristine på å få deltatt på både treninger og forhåpentligvis flere
stevner. Det er også er mål å hoppe i halsring. En veldig trivelig ekvipasje som vi håper får mange fine runder på sprang- og
dressurbanen i det kommende året!

Fra Styret

