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

NYHETSBREV
MARS
Nr. 3. 2021

1. HESTEHOVEN D-stevne sprang
m/STRyK sprangcup og FERD
rideskolecup Trøndelag
hestesportklubb 17.-18. april -21
2. 1. kvalifisering Norgesserien
Trondheim rideklubb 23.-25. april
-21
3. D-stevne dressur med STRyk
dressurcup og FERD
Comebackcup, Trøndelag
hestesportklubb, Øysand 24.-25.
april -21
4. Trøndersk dressurfæstival 2021
Bruråk hestesportklubb, D- og Lstevne 30.04. – 02.05.21
5. D-stevne sprang Steinkjer
Rideklubb 01.05.2021
6. D/L-stevne dressur Verdal og
omegn rideklubb 14.-16.05.21
7. D-stevne sprang Bruråk
hestesportklubb 15.-16.05.21
8. D-stevne dressur Skeyna Kjøreog Rideklubb 29.05.21
Med forbehold om endringer –
følg med på terminlista!
Terminliste med mer informasjon om
disse stevnene finner du her:
Rytter | Velkomstside (nryfstevne.no)

ÅRSMØTE
Årsmøtet ble avholdt torsdag 25. mars 2021 på Teams. Det var god deltakelse
og konstruktive diskusjoner i et godt gjennomført møte. Protokoll og andre
relevante dokumenter blir publisert når de er ferdigstilt.

STEVNER, CORONA OG SÅNN..
Coronaen har bitt seg fast, og det er fortsatt ikke åpnet for å arrangere
stevner, så vi må nok vente en stund til. Rytterforbundet sendte ut ny
oppdatering for en stund siden, og det er foreløpig ikke gitt åpning for
gjennomføring av stevner.
Det arrangeres banehopping og programridning på Sandslia i påskeuka – sjekk
Facebook-siden til Sandslia Ridesenter for mer info. Programridning er
fullbooket!
Termokopper med klubbens logo er fortsatt å få kjøpt i kiosken til kr. 199,-.
Bilde av koppene her.
Løp og kjøp!

Minner også om forslagskassen som henger på veggen innenfor døra til
Rytterstua – her er det anledning til å legge igjen beskjed til styret hvis noen
har forslag og ideer til både aktiviteter og andre ting vi bør ta tak i. Intet forslag
for lite eller for stort – alt tas imot med takk!

Det ligger også pannereimer til salgs på et bord i Rytterstua – kr. 75,- pr. stk,
3 stk. kr. 200,- . I all hovedsak ponnistr., men også noen få i litt andre
størrelser.
Vipps til 908 10 408.

STATUS NY RIDEBANE
Arbeidsgruppe under ledelse av Eli Anita Valbekmo og Terje Grønn kan bl.a. melde følgende:
Verdal og omegn rideklubb søkte om spillemidler til ny utendørs ridebane som skal ligge på eiendommen til Terje Grønn. Klubbe n
fikk innvilget kr. 1.388.000,-! Arbeidet med den nye ridebanen er godt i gang. Sprengingen er ferdig og mye stein er knust.
Ridebunnen kan forhåpentligvis kan tas i bruk denne sommeren. Rideklubben trenger også en dommerbod og et lagerbygg til vårt
konkurransemateriell. Dette er det også søkt om.
Det henvises ellers til fyldigere orientering i klubbens årsberetning for 2020.

WEBINAR I REGI AV RYTTERFORBUNDET
Norges Rytterforbund v/ Sportsutvalg dressur (SU-D) inviterer til webinar for alle våre utøvere, uavhengig av alder og gren:
https://www.rytter.no/webinar-varen-2021/
Dette kan kanskje være noe å fordype seg litt i når det for tiden er minimalt med stevner. Det er ulike tema – sjekk gjerne linken for
å se om noe kan være av interesse!

MÅNEDENS EKVIPASJE
Aurora Balgård, 12 år, kommer fra Verdal og rir på Chapmans lille oliver, 13 år. Aurora har ridd på Sandslia siden 2016, og h ar nå
hest på for 4 dager i uka. Hun tilbringer mye tid i stallen, og er også medhjelper på ridekurs for nybegynnere. - Jeg synes det er
trivelig å være sammen med dyra, og har fått mange nye venner i stallen. Til tross for at det har vært en rolig sesong på
stevnefronten, ser ikke Aurora mørkt på det, hun sier hun vil bli best mulig til å ri, og tar hver eneste sjanse hun får til å utvikle seg
videre. Sprang er det morsomste synes Aurora, hun har startet 60cm sprang og LB dressur.

Styret benytter anledningen til å ønske alle medlemmer en riktig god påske!

