KOMMENDE STEVNER
Foreløpig er følgende stevner i
Trøndelag planlagt t.o.m. medio
august 2021 iflg. terminlista:
1. 02.-04.07.21 L-stevne sprang

NYHETSBREV
JUNI
Nr. 6 2021

Sommerstevnet hest og ponni,
Trøndelag Hestesportklubb
2. 02.-04.07.21 D-stevne
Sommerstevne i sprang del 2
Trøndelag Hestesportklubb,
Øysand

ÅRSMØTE
Verdal Idrettsråd avholdt sitt årsmøte fysisk på Stiklestad Nasjonale
Kultursenter den 7. juni. Der var klubben representert på årsmøtet, samt at det
er to medlemmer som sitter i ulike verv i idrettsrådet. Mer om idrettsrådet
finnes på deres hjemmeside og Facebook-side. De gjør mye bra og grundig
arbeid for klubbene i kommunen som er vel verdt å merke seg.

3. 07.-08.08.21 D-stevne dressur
med kjøreklasser, Trollheimen
ride- og kjørelag, Surnadal
4. 07.08.21 UK, D-stevne dressur,
Skeyna Kjøre- og rideklubb,
Valum
5. 08.08.21 UK, D-stevne sprang,
Skeyna Kjøre- og rideklubb,
Valum
6. 14.08.21 D-stevne TopSpec cup

STEVNER, LITT CORONA OG MASSE FLOTTE
PRESTASJONER!!
Nå har det løsnet litt på stevnefronten – og det vil mye av dette nyhetsbrevet
bære preg av! Først må nevnes at egen klubb har vært vertskap for D-stevne
MNM i kjøring, dressur og sprang for nordlandshest/lyngshest, også åpent for
døl og fjordhest. Det gikk av stabelen 12. og 13. juni i anlegget på Sandslia.
Klubben hadde egne medlemmer som startet stevne, noen sågar både ledet
arrangementet og startet med egen hest – gode prestasjoner og fornøyde
ekvipasjer. Godt gjennomført stevne, ifølge flere tilstedeværende.
Bildet viser stevnegeneral og klubbleder Eva som deltok i flere klasser med egen
hest – og fikk med seg sløyfer og premier!

2021 Kvalifisering, Steinkjer
Rideklubb, Solheim rideleir
7. 20.-22.08.21 D/L – Dressur,
Verdal og omegn rideklubb,
Sandslia ridesenter
8. 20.-22.08.21 L-Sprang Trondheim
Horse Show, Trondheim
rideklubb

Med forbehold om endringer –
følg med på terminlista!
Terminliste med mer informasjon om
disse og andre stevner finnes her:
Rytter | Velkomstside (nryfstevne.no)

Flere av skolehestene ved ridesenteret fikk prøvd seg, med flinke ryttere på
ryggen. Stall Volhaugen var også godt representert med både hester og ryttere,
gode prestasjoner av alle. Vi håper å kunne gjennomføre flere stevner og ønsker
alle velkommen til oss!
Vi forsøker å legge ut bilder og små reportasjer fra stevner både på Instagram
og Facebook, så følg gjerne med der også, Det er ikke alt vi får plass til her i
nyhetsbrevet. (da må vi nok døpe om til avis… 😉) Vi har masse flinke
ekvipasjer som har vært og er ute og starter nå om dagen.

Vi kan ikke unnlate å nevne noen av de yngste i klubben og deres prestasjoner. Her har vi bl.a. Frida Granlund Bjærtnes med sin
Elmerhøjs One (kalt One), som har vært på trening i dressur hos Louise A. Løkken på Valum hestesportsenter og hentet inspirasjon.
Det har nok gitt resultater, for helga etter deltok de på sommerstevne i dressur på Øysand hvor de satte personlig rekord og fikk en
sterk 3. plass av 20 startende. Vi gratulerer Frida og One med en flott prestasjon. 😊

Ingrid Steen på sin hest Skoglys Jonathan gjorde det også sterkt på sommerstevnet. Ingrid fikk plassering i LC begge dager, og tok en
fin 3.plass i STRyK’s dressurcup! Gratulerer til Ingrid og Jonathan 😊 (Frida og One nr. 1 og 2 fra venstre, Ingrid og Jonathan til høyre)

Når vi beveger oss over i sprang og litt eldre startende, får vi også meldinger og bilder om gode prestasjoner! Håvard Haldorsen
Dragset og Matilde Aarset Grønn har deltatt på elitestevne i Drammen med to hester hver – og HVILKE prestasjoner de har stått
for!! Håvard vant klassen 110cm lørdag 19. juni – med i alt 60 startende, det må sies å være intet mindre enn imponerende!
Matilde presterte også meget godt i 120cm, og fikk gode plasseringer i alle sine starter. Dette lover godt –
vi gratulerer begge med glimrende gjennomført stevne og gode resultat! (Bilder – Håvard til venstre, Matilde til høyre)

Termokoppene med klubbens logo finnes fortsatt i rikt monn på lager, er å få kjøpt i kiosken, og vi har nå satt ned prisen til

kr. 149,Løp og kjøp!

NY RIDEBANE - SPILLEMIDLER
Vi har fått tildelt spillemidler til ny ridebane, og arbeidet med denne er godt i gang. Det ble også søkt om spillemidler for opprettelse
av bl.a. lager, dommerboder, klubbhus til ulike formål, men disse ble dessverre avslått i denne runden. Vi gir imidlertid ikke opp, og
satser på å søke på nytt ved neste og beste anledning. Det er viktig at resten av området kan bli utviklet i tråd med banen, slik at
bruk og utnyttelse blir optimal. Det kan også gi muligheter for andre arrangement enn ridestevner på sikt. Vi følger utviklingen og
tilpasser oss situasjonen. Oppdatering kommer når ny informasjon foreligger.

ORGANISASJONSUTVIKLING
Som nevnt i forrige nyhetsbrev vedtok årsmøtet en handlingsplan som blant annet sier at klubben skal jobbe med å søke om opptak
til satsingsklubb i NRyFs klubbutviklingsprogram i 2021. Dette har det nå kommet melding fra rytterforbundet om – og vi er tatt
som opp som deltakerklubb! Arbeidet mot godkjent klubb starter for fullt i september -21. Da blir vi kontaktet av klubbveileder for
å planlegge prosessene. Det er ønskelig at hele klubben/alle medlemmene blir informert og involvert i dette arbeidet. Det vil
sannsynligvis bli avholdt møter med presentasjon av arbeidet for å få en grundig forankring i klubben og skape engasjement hos
medlemmene. Det blir informert nærmere om når dette skal skje, så følg med!
For å lese mer om trinn-oppgraderingen i klubbutviklingsprogrammet – søk opp informasjon på Norges Rytterforbund |
Klubbsatsingsprogram.

MÅNEDENS EKVIPASJE
Denne måneden har vi forflyttet oss til Stall Kjønstad, der finner vi bl.a. mangeårig og trofast medlem Trine Holm Rotvold. På grunn
av jobb og bosted har hun valgt denne stallen, kjenner miljøet og trives veldig godt.
Trine er 29 år og hesten Ringo er 20 år. De har kjent hverandre i mange år, og er nå inne i sitt trettende år som ekvipasje. Ringo er
hennes første hest, og ble kjøpt for konfirmasjonspengene. Han er drømmehesten og hennes aller beste venn! Sammen har de
konkurrert på stevner i både dressur, sprang og feltritt. Det var etter hvert dressur som ble «deres» gren, og de har ridd opp til MB
sammen. Trine synes det er kjempegøy å ha nådd det nivået med en hest som ikke nødvendigvis ser så atletisk, høy eller mørk ut.
Det ligger mye arbeid og mange treningstimer bak. Fokuset har først og fremst vært å ha det gøy sammen og spille på lag - det er da
resultatene kommer! I sine yngre dager konkurrerte de også opp til 90 cm sprang og knøttecup feltritt. Ringo er en hest med masse
humor og personlighet. Han er lett å bli kjent med og lett å like, og har sjarmert mange på sin vei. Tror det er mange som kan si at
de "kjenner" Ringo. Likevel er han veldig opptatt av at det skal være de to, og blir fort sjalu om oppmerksomheten hennes går til
noen andre. Han vil være nummer én! Han har et tydelig kroppsspråk og et bredt følelsesregister som er lett å lese for de som
kjenner ham godt. Trine har også eid en hest til, RGS Bealicious Chasmin, som dessverre gikk bort i vinter. Hun var en norsk
varmblods ridehest som ble hennes da den var 2 år gammel. Det var kjempespennende og veldig lærerikt å få ta del i hele prosessen
fra unghest til ridehest! Chasmin og Trine konkurrerte også i dressur. De red LB på stevner, og trente LA-øvelser på hjemmebane.
De fikk ti fine år sammen, Ringo, Chasmin og Trine. Nå er Ringo pensjonert fra konkurransebanen, men håper han har mange gode
år foran seg. - De skal vi bruke til turridning, dressurtrening og mye kos og kløing. Han elsker oppmerksomhet og takker aldri nei til
en godbit, avlutter hun. Vi takker for praten og ønsker begge lykke til videre!

«Redaksjonen» tar nå sommerferie, slik at neste nyhetsbrev kommer ut i august en gang.
Vi ønsker alle en riktig fin og god sommer, kanskje vi treffes på en eller annen arena i løpet av sommeren?

GOD SOMMER!

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!

