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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 på våre nettsider 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. Vi hadde håp om å få arrangert stevne 

24.-25. april på Sandslia, men det måtte vi dessverre kansellere. Følg med på 

terminlista for oppsatte stevner. 

 

Termokopper med klubbens logo er fortsatt å få kjøpt i kiosken til kr. 199,-.  

   

Løp og kjøp! 

 

 

 

Kiosken er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 17-20, under forutsetning av at 

de som er oppsatt på kioskvakt møter opp! Merk at av smittevernhensyn er 

det ikke ønskelig med flere enn maks 5 personer inne i rytterstua samtidig. 

 

VERTSFAMILIE TIL RIDEINTERESSERTE STUDENTER 

Utvekslingsorganisasjonen MyEducation er på jakt etter en vertsfamilie for to 

ridejenter, tyske Isabel og franske Solène på 16 år. Begge to kommer til Norge 

i august og skal gå på en videregående skole i nærheten av vertsfamilien frem til 

skoleslutt i juni. Begge jentene brenner for riding, og det er ønskelig å finne en 

familie til dem som har like stor interesse av hest. Er det noen av våre 

medlemmer som har lyst til å ha en av jentene hos seg i kommende skoleår, 

send en henvendelse til post@vork.no, så setter vi dere i videre forbindelse 

med organisasjonen. Det er også mulig å gå inn på  

http://www.myeducation.no og lese mer om hva dette går ut på.  Kort 

beskrivelse om og bilde av jentene ligger på klubbens nettside 

http://www.vork.no   

 

KOMMENDE STEVNER 

Foreløpig er følgende stevner i 

Trøndelag planlagt t.o.m. mai 2021 

iflg. terminlista: 

 

1. D-stevne sprang Steinkjer 

Rideklubb 01.05.2021 

2. 1. kvalifisering Norgesserien 

Bratsberg ride- og treningssenter 

07.-09.05.21 

3. D-stevne i dressur med 2. runde i 

STRyK dressurcup, 

lagkonkurranse og 

klubbmesterskap 08.-09.05.21 

4. D/L-stevne dressur Verdal og 

omegn rideklubb 14.-16.05.21 

5. D-stevne sprang Bruråk 

hestesportklubb 15.-16.05.21 

6. D-stevne dressur Vaadan 

hestesportklubb 29.-30.5.21 

7. D-stevne dressur Skeyna Kjøre- 

og 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) 
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ORGANISASJONSUTVIKLING 

Klubben vår fremsatte i fjor et forslag til behandling på rytterkretsens årsmøte om å starte et arbeid med formål å øke samarbeidet 

med Sør Trøndelag rytterkrets. Vår rytterkrets vedtok følgende forslag på sitt årsmøte i 2020:    Årsmøtet vedtar at styret i NTRYK 

oppretter en arbeidsgruppe som gjør en grundig utredning av fremtidig organisering av NTRYK og skaffer et kunnskapsgrunnlag for et evt 

samarbeid/en dialog med STRyK. Arbeidsgruppa skal bestå av en representant fra hver betalende klubb og en representant fra styret i NTRyK. 

Utredningen skal legges fram på årsmøtet 2021.  Dette arbeidet, med bl.a. Ina Flotten Sørensen fra vår klubb som representant i dette 

arbeidet, har ikke rukket å komme i mål som vedtatt. Styret i rytterkretsen foreslår derfor til sitt kommende årsmøte at dette 

arbeidet fortsetter og forlenges fram til årsmøtet i 2022. Det blir spennende å følge denne prosessen, og håper det vil bli muligheter 

for klubbens medlemmer å komme med innspill til dette arbeidet. 

 

MÅNEDENS EKVIPASJE 

Denne gang har vi forflyttet oss fra Sandslia til Stall Volhaugen, hvor vi også har flere medlemmer som har sitt daglige virke med 

hester og trening. Vi skal stifte nærmere bekjentskap med flere av dem som har tilhold der i kommende utgivelser. Andrea Sørgård 

Ganes, sekretær og kioskutvalgsleder i rideklubben, har hesten sin Chanel oppstallet der. Hesten har dessverre slitt en del med 

skader, og blir etter hvert å bruke som turhest. Nylig nedkom den flotte hoppa med et nydelig hingste-føll som Andrea er veldig 

stolt av og dønn forelska i. Pappa til føllet er Tobajo Picez. Han har ikke fått navn enda, kom til verden kl. 02.00 natt til 14. april, og 

Andrea rakk akkurat fram til å få bli med på den store begivenheten, som gikk fort for seg. Med kompetent og trygg assistanse fra 

stall-eier Henriette gikk alt veldig bra og var over på et kvarter. Hingste-føllet er en modig, nysgjerrig og stor fyr, som hun gleder seg 

til å følge videre på ferden, og får nok hendene fulle etter hvert. Heldigvis har hun stødig kompetanse og dedikert engasjement rett 

utenfor boksveggen, så en håndfull med spretten hingst ser hun på som en stor mulighet til å lære mye om et helt nytt område 

innenfor hestesporten. Pr. nå er hun mest spent på hvor stor han blir, og genene tatt i betraktning ser det ut som hun må bruke siste 

rest av bedekningsbudsjettet på å investere i en gardintrapp! Hun har håp om å få stilt ham på en føllutstilling i sommer, hvis 

koronasituasjonen tillater det. Utover det er planen å gjøre ham trygg på så mye som mulig, og selvsagt aller mest å bli kjent med 

ham. Hun gleder seg til tiden framover, til de små stegene på veien mot små og større mål, og til alt de skal lære sammen.  

 

Vi gratulerer så mye og ønsker alle to- og firbeinte alt godt i tiden fremover!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i Verdal og omegn rideklubb 

https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100051975073229&attachment_id=1949379231870102&message_id=mid.%24cAABa_wMdBml-o3YjNV4cjDUiiAEd
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=100051975073229&attachment_id=1949379231870102&message_id=mid.%24cAABa_wMdBml-o3YjNV4cjDUiiAEd

