KOMMENDE STEVNER
Følgende stevner i Trøndelag i
september 2021 (noen er utelatt pga.
plassmangel) iflg. terminlista:
1. 4.-5.9.21 D-stevne sprang

NYHETSBREV
AUGUST
Nr. 7 2021

Melhus hestesportklubb,
Vaadan
2. 4.-5.9.21 D-stevne dressur
Skeyna kjøre- og rideklubb,
Valum
3. 10.-12.9.21 Trøndersk
dressurfæstival og KM2021
Bruråk hestesportsklubb,
Bruråk
4. 11.-12.9.21 D-stevne sprang –
KM, Steinkjer rideklubb,
Solheim rideleir
5. 18.-19.9.21 D-stevne sprang
m/KM, Trøndelag
hestesportsklubb, Øysand
6. 18.-19.9.21 D-stevne dressur
Orkdal rideklubb, Berge
Gård
7. 18.-19.9.21 D-stevne dressur
– KM, Verdal og omegn
rideklubb, Sandslia
ridesenter
8. 25.9.21 D-stevne sprang med
UK, Blakstad
hestesportklubb, Stjørdal
9. 25.-26.9.21 D-stevne kjøring –
KM, Skeyna, Valum
Med forbehold om endringer!
Terminliste med mer informasjon om
disse og andre stevner finnes her:
Rytter | Velkomstside (nryfstevne.no)

GODE NYHETER, STEVNER OG MASSE FLOTTE
PRESTASJONER!!
Helga 20.-22. august arrangerte vi lands- og distriktsstevne i dressur. Starta på fredag,
og midt i all ståheien fikk vi den gode og store nyheten om at vi er tildelt hele
100.000kr fra Gjelsten-fondet!! Jubelen sto i taket!! Dessverre hadde vi ingen til å
være tilstede på Gjelsten arena for å ta imot stipendet, men gleden var like stor for
det! Pengene skal bl.a. brukes til nytt hindermateriell, det er det stort behov for,
spesielt nå når vi får enda en bane i tillegg. Midlene skal for øvrig forvaltes etter
kriteriene som er satt for tildelingen.
Landsstevnet gikk veldig bra, klubben hadde mange startende ekvipasjer i flere klasser,
mange gode prestasjoner. Vi kunne ønsket oss flere deltakere, men helgen bød på
stevner flere steder, så ikke alle valgte å ta turen til oss. Stor stas at norgesmester i
ponni, Emma Løkken, som red på sin mamma’s (Louise Almlund Løkken) hest Mr. Gold
deltok på stevnet. De red til høy prosent og er nå kvalifisert til årets NM. Mange har
lagt ut bilder og kommentarer fra stevnet på klubbens FB-side og Instagram, så håper
ingen blir støtt om de ikke nevnes spesielt her. Vi har også fått veldig god
mediedekning fra stevnet samt tildelingen av Gjelsten-stipendet, noe som er veldig
positivt for sporten! Av plasshensyn hva bilder og ytterligere tekst angår, viser vi til
innlegg på klubbens Facebook-side og Instagram, samt reportasjer i avisa Innherred.
Klubben hadde også flere flinke ekvipasjer på knøttecup på Solheim helga 14.-15.
august. Det frista visstnok til gjentakelse for flere, dette var litt annerledes og noe de
syntes var kjempegøy! Nå er det bare å håpe at det blir flere slike stevner utover. På
bildet ser vi Astrid og Ebby som debuterte i feltritt. For sikkerhets skyld slo ekvipasjen
til med en flott 2. plass – bildet nedenfor viser en meget fornøyd ekvipasje – vi
gratulerer!

Flere av våre medlemmer har vært ute og konkurrert siden siste nummer av nyhetsbrevet gikk i «trykken» - nok en gang har Frida
Granlund Bjærtnes og Elmerhøjs One vært på farten, denne gang landsmesterskap i dressur på Gjøvik Arena 14. og 15. august, hvor
ekvipasjen tok bronsemedalje sammenlagt i LB ponni – vi gratulerer så mye! Flott prestasjon og en utmerket representant for
klubben!

Mamma Eli Anita steppet sporty inn i stedet for sin datter Linn Anett i siste sekund, og klubben kunne sende avgårde et lag til 2.
divisjon i Norgesserien på Kingsland Arena i Drammen i begynnelsen av august. Laget bestod av Eli Anita Valbekmo/Bumblebee,
Matilde Aarset Grønn/Camicaze, Håvard Dragset/Høidals Chiara og Maria Aurstad/Vlorisant. Etter en meget spennende og
nervepirrende omhopping i finalen ble det en imponerende 2. plass på laget. Vi «bøyer oss i hatten» og gratulerer ærbødigst!

Leah Viktoria Norum Myhre har vært på FERD rideskolecup, og noterte seg for gode plasseringer – 6. plass i dressur med 76% strålende gjort! Ifølge henne selv var det utrolig gøy og lærerikt å delta! Så må vi heller ikke glemme Håvard Dragset, som nok en
gang har gjort en kjempeprestasjon under et stevne i Moss – i mangel på bilde ses her screen-shot av resultatlista! Gratulerer!

2. HALVÅR -21
Verdal Idrettsråd vedtok på sitt årsmøte å gjøre en sum på kr. 100.000,- søknadsbasert for lag og foreninger i kommunen. Klubben
har sendt søknad om midler til å arrangere en medlemskveld med ekstern innleder, så får vi håpe at den blir imøtekommet. Vedtak
om tildeling vil bli foretatt 30. august på idrettsrådets møte. Vi kommer tilbake med nytt om saken i neste nyhetsbrev, samt at det
blir kunngjort i våre kanaler på sosiale media. Følg med, følg med! Uavhengig om vi får midler eller ikke, tar vi uansett sikte på å
avholde en medlemskveld med et aktuelt tema i løpet av høsten.

Termokoppene med klubbens logo finnes fortsatt i rikt monn på lager, er å få kjøpt i kiosken til

kr. 149,Løp og kjøp!

UTVIDET ÅPNINGSTID I RYTTERSTUA
Kiosken er nå åpen alle ukedager – mandag til torsdag – onsdag redusert åpningstid kl. 17.00 – 19.00, øvrige dager kl. 17.00 – 20.00.
Vi håper alle som kjører sine ryttere dit vil benytte anledningen til å avlegge den et besøk, alt kiosksalg går til klubbens drift, og er
kjærkomne kroner i klubbkassa. På fredager er det forverttrening, og et par av foreldrene har sagt seg villig til å holde kiosken åpen
mellom 17.00-19.00 denne dagen i tillegg. Så håper og ber vi om at alle som blir satt opp som kioskvakt gjør sitt ytterste for å kunne
stille på sine oppsatte vakter, eller bytter med andre, slik at vi kan holde åpent når det er kurs og ridetimer i hallen. Det betyr mye
for alle, både de som rir og de som bringer til og fra. En stor takk til alle for innsatsen som blir lagt ned!

ORGANISASJONSUTVIKLING
Vi minner også om at vi nå er tatt opp i klubbsatsninsprogrammet og vil jobbe bredt med dette utover høsten. Vi ber om at
medlemmene responderer på henvendelser som kommer fra styret, da det er viktig med bred forankring i hele klubben.
For å lese mer om trinn-oppgraderingen i klubbutviklingsprogrammet – søk opp informasjon på Norges Rytterforbund |
Klubbsatsingsprogram.

MÅNEDENS EKVIPASJE
Denne måneden er vi fremdeles på Stall Kjønstad. En liten samlepresentasjon av 4 av klubbens ekvipasjer fra stallen. Stall Kjønstad i
Levanger er familiens gård. Jentene har vokst opp med hester og ridd hele livet. De jobber mye i stallen og er en viktig del av drifta.
De deler hverdagen i stallen med mange oppstallører som driver med alt mulig innen hest,- konkurranseridning
sprang/dressur/islandshest, avl og mest av alt trening, tur og trivsel. Et supert miljø der alle deler erfaringer og har et felles mål om å
utvikle seg selv og hesten på en god måte som holder både hest og rytter glad og frisk. Ingrid Steen er 15 år og går i 10. klasse ved
Levanger ungdomsskole. Hun rir hesten Skoglys Jonathan, en New Forest på 16 år. Jonathan har tidligere gått mest sprang, men
sammen med rytter Ingrid har de funnet tonene i dressurbanen. Ingrid synes det er veldig artig og det viser seg at selv om hesten er
voksen så kan han helt fint lære nye ting sammen med henne, og at de sammen utvikler seg både teknisk og styrkemessig. Ingrid har
som mål å starte LA neste sesong, og jobber nå med å klargjøre både hesten og seg selv til dette. Ingrid trener i tillegg sin 29 år
gamle connemaraponni Mille, som fortsatt starter litt dressur og som har vunnet sine to siste klasser. Denne lille ponnien løper på
hengeren når hun får bli med på tur, og roper høyt om vi drar uten henne. Julie Steen er 19 år studerer idrett ved Nord universitet
og rir hesten Irlandes Cazador aka Bruni. Bruni er en stor ridehest på 13 år, med en litt bekymret innstilling til verden utenfor egen
stall, og dermed en utfordring å ri i konkurranser. Likevel er de nå godt i gang med å starte dressurstevner, og målet denne sesongen
er å finne de gode løsningene for å senke pulsen og dermed få vise hvilken vidunderlig flott hest dette er. Han er veldig trivelig å ri
hjemme, og med mer erfaring og gode opplevelser på bortebane er ekvipasjen klar for LA/MC. Emma Steen er 23 år og på flyttefot
til studier i utlandet. Dermed har hun solgt hesten sin, men har i mange år vært en ivrig sprangrytter, med mange plasseringer til og
med LA. Hun har også ridd MB dressur. Hun låner stadig en av søstrenes hest for å få ridd litt, og er ivrig tilskuer og hjelper på
stevner. Hun gleder seg til at hun igjen kan kjøpe seg hest, og har nok tanker om å etter hvert ta over hjemgården. Aina Steen er 45

år og mor til disse 3. Ivrig rytter i snart 40 år, men lite å se på konkurransebanen. Trives best med trening, med og uten instruksjon
og deltar aktivt i å holde hestene deres fine og friske. Er driver av stallen, og har et stort hjerte for hester og ryttersporten, og i
tillegg veldig opptatt av miljø,- at de alle skal trives og ha det bra når de holder på med denne fantastiske hobbyen sin. Har i tillegg en
ekstra varm plass i hjertet for de eldste hestene. Er jentenes største støttespiller og organiserer, kjører og bidrar så godt hun kan.
Nedenfor noen bilder fra familien Steen – vi takker for at vi får bli bedre kjent med dere!

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!

