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ÅRSMØTE 

Årsmøtet ble avholdt torsdag 25. mars 2021 på Teams. Årsmøteprotokoll og 

valg av nytt styre med tilhørende utvalg er nå oppdatert på klubbens 

hjemmeside www.vork.no. Mer relevant info vil bli lagt til etter hvert. 

 

STEVNER, CORONA OG SÅNN.. 

Endelig kan vi med glede si at vi har arrangert årets første stevne. I 

utgangspunktet var det planlagt landsstevne i dressur, men det måtte vi skalere 

helt ned til klubbstevne med noen begrensninger. Det var i alt 34 påmeldte 

ekvipasjer – deltakere i alle aldre og gode prestasjoner. Godt med folk i behørig 

korona-avstand hele dagen, så det er tydelig at behovet for et stevne så absolutt 

var til stede. Stor takk til dommer og klubbstyre-leder Eva for heroisk innsats i 

dommerbua hele dagen! 😊 

I kolonnen til venstre har vi satt opp noen stevner i vår omegn i nær fremtid – 

merk spesielt MNM for nordlandshest/lyngshest som vi arrangerer! Dette er 

også åpnet for døl- og fjordhest! Situasjonen er fremdeles usikker så vi kan ikke 

si med sikkerhet hvordan resten av året vil bli, så følg godt med om eventuelle 

endringer! Vi håper selvfølgelig det letter noe og at vi etter hvert får noenlunde 

normale tilstander. 

 

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

   

Løp og kjøp! 

 

 

 

SOMMERKURS VED SANDSLIA 

Verdal kommune bidrar i år til at ulike aktiviteter for barn og unge kan 

avholdes. Sandslia ridesenter og klubben vil samarbeide om sommerkurs for 

unge i uke 25, 26 og 32. Klubben vil bidra med servering og åpen kiosk den siste 

dagen av kurset i hver uke, hvor det også blir anledning til å få kjøpt mat og 

drikke for andre tilstedeværende enn kursdeltakerne. Informasjon vi har fått så 

langt er at alle kursene er nå fulltegnet – dette gleder vi oss til! 

 

KOMMENDE STEVNER 

Foreløpig er følgende stevner i 

Trøndelag planlagt t.o.m. medio juni 

2021 iflg. terminlista: 

1. D-stevne sprang Blakstad 

hestesportklubb 22.-23.5.21 

2. D-stevne dressur Vaadan 

hestesportklubb 29.-30.5.21 

3. D-stevne dressur Skeyna Kjøre- 

og Rideklubb 29.05.21 

4. UK – sprang Skeyna kjøre- og 

rideklubb 30.05.21 

5. D-stevne sprang Trollheimen 

ride- og kjørelag 05.-06.21 

6. DMP Kjøring D-stevne Vaadan 

Hestesportklubb 05.-06.21 

7. D-stevne dressur Namsos kjøre- 

og rideklubb 05.06.21 

8. D-stevne dressur inkl. internt KM 

Orkdal rideklubb 05.-06.06.21 

9. D-stevne sprang Namsos Kjøre- 

og Rideklubb 06.06.21 

10. D-stevne sprang Trondheim 

rideklubb 12.-13.06.21 

11. D-stevne Kjøring, dressur og 

sprang MNM for 

nordlandshest/lyngshest Verdal 

og omegn rideklubb 12.-13.06.21 

Med forbehold om endringer – 

følg med på terminlista! 

Terminliste med mer informasjon om 

disse og andre stevner finnes her:  

Rytter | Velkomstside (nryfstevne.no) 

 

 
 

 

http://www.vork.no/
https://nryfstevne.no/


ORGANISASJONSUTVIKLING 

Årsmøtet vedtok en handlingsplan som blant annet sier at klubben skal jobbe med å søke om opptak som satsingsklubb i NRyFs 

klubbutviklingsprogram i 2021.  Målet er å stimulere til god utvikling og få på plass grunnelementene i klubben. Bærekraftige 

rideklubber som er med på å gi økt aktivitetstilbud, er hovedinnholdet i dette programmet. Videre har klubben som mål å kunne 

kvalifisere til opptak som veiviserklubb i 2022, hvor målet på dette nivået i korte trekk går ut på å stimulere til god klubbutvikling 

som vil få på plass helheten gjennom bl.a. å være et godt forbilde, og som vil bistå andre klubber i sin region. I tillegg målbevisst legge 

til rette for sportslig satsing og være opptatt av å skape gode arenaer for fremtidige toppidrettsutøvere, samt inneha kompetanse og 

ha tilgang på godt kvalifiserte trenere og teknisk personell. For å lese mer om hva denne trinn-oppgraderingen innebærer - gå inn på 

Norges Rytterforbund | Klubbsatsingsprogram – der står det mer om alle trinnene i programmet. 

 

MÅNEDENS EKVIPASJE 

Vi befinner oss denne gang også på Stall Volhaugen – vi har fått Jenny Skjørholm Dillan til å posere for oss og si litt om hva hun 

driver med på hestefronten. Jenny er 18 år, går helse og oppvekst vg 2, er medlem av stevneutvalget i rideklubben, og har ridd siden 

2007. Kjøpte seg ponni i 2016 og konkurrerte i sprang. I 2018 gikk hun over til dressur og kjøpte seg dressurhest som hun fikk æren 

av å starte MB med. I 2020 ville hun prøve noe nytt,  og såg etter nye utfordringer, så da kjøpte hun likså godt seg unghest som hun 

kunne forme selv. Hun synes det er mye mer gøy å kunne forme sin egen, og sette sitt eget preg på den. Nørgaards Charmingcharley 

er en knabstruper vallak på 7 år. En veldig trivelig og sjarmerende hest å holde på med, ifølge henne selv. Han er alltid blid og gjør 

bestandig det beste for ryttern, forteller Jenny. De har både kortsiktige og langsiktige mål, og deres kortsiktige mål er å ri LA til 

høsten, hvor de skal ri til godkjent, og samtidig bygge enda mer styrke. De mere langsiktige målene er å utvikle seg til å kunne ri MB. 

Selvsagt er drømmen å kunne ri enda høyere, kanskje også på større stevner som NM, men alt det blir som en stor bonus. Jenny sitt 

hovedfokus er å utvikle hesten og seg selv, og gjøre alt arbeid til noe positivt. Hun og Charley har så mange forbilder at det ikke går 

an å ramse opp, men de aller viktigste er de på stallen! Alle er forskjellige og har sine måter å gjøre ting på, disse forskjellene er 

viktig å legge merke til for å utvikle seg selv, avslutter hun. Vi heier på denne flotte ekvipasjen og ønsker masse lykke til videre med 

trening og satsing!  

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret i Verdal og omegn rideklubb 

 

NB! Legg gjerne til Verdal og omegn rideklubb som grasrot-mottaker når du spiller via Norsk Tipping – på forhånd takk! 

https://www.rytter.no/klubb/klubbsatsingsprogram
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

