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STEVNER OG FLOTTE PRESTASJONER!! 

Helga 18.-19. september arrangerte vi KM i dressur. Det ble stor suksess med  

rekordmange startende - det ble KM i ALLE individuelle kategorier og hele 10 lag i Lag 

KM (hvorav 6 fra Verdal). Klubben forsynte seg godt med medaljer og premier. Til og 

med været var på vår side disse dagene. 

Mange medlemmer deltok i KM sprang på Solheim Rideleir helga 11.-12.09. Der bidro 

klubben til gode resultater og sørget for at KM lag kunne gjennomføres. 

Så må vi heller ikke glemme Håvard (Dragset red. anm.) som har flytta fra oss – vi ser 

at han titt og ofte deltar på stevner der nede i sør – og stort sett befinner seg i øverste 

sjikt på resultatlistene! 

Lørdag den 2. oktober er det klubbstevne i sprang på Sandslia – se vår Facebook-side 

for mer informasjon. 

For alle som ønsker å følge rytterne våre anbefaler vi å laste ned appen Equipe – her 

finnes stort sett alle stevner på ulike nivå til enhver tid. Appen kan også brukes til å 

følge med på resultatlistene etter hvert som stevnene skrider fram. 

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 søkte om kr. 7.500,-, men på grunn av stor 

søknadsmengde ble vi tildelt kr. 2.500,-. Pengene skal brukes på en medlemskveld hvor 

Signe Skei kommer og snakker om hvordan takle opp- og nedturer i ridesporten på en 

konstruktiv måte. Tidspunkt er satt til onsdag 27. oktober – sett av kvelden og møt 

opp – nærmere informasjon kommer! Det blir til og med mat og drikke å få! 

Nå er det plutselig bare 3 måneder til jul! Rideklubben gjentar suksessen med salg av 

flotte kornband - dette gir et godt tilskudd til klubbkassa! Vi ber om at alle medlemmer 

gjør en innsats med salg på valgfritt vis. Sosiale media har vist seg å være effektivt. Vi 

kjører nå forhåndssalg av kornband til en pris på 75kr pr band. Betaling skjer på Vipps 

til hver enkelt person ved utlevering. Det enkelte medlem betaler deretter samlet inn 

til klubben. Så nå er det bare å annonsere salget. Vi har reservert 600 kornband +/-. 

Frist fram til 10. oktober!  Utlevering skjer i månedsskifte november/desember.  

 

 

 

KOMMENDE STEVNER 

Følgende stevner i Trøndelag i 

oktober 2021 (noen er utelatt pga. 

plassmangel) iflg. terminlista: 

 

1. 02.-03.10: D-stevne sprang , 

Trondheim rideklubb, 

Bratsberg, med dommerkurs 

2. 02.10.: UK Sprang Verdal og 

omegn rideklubb, Sandslia 

ridesenter 

3. 09.-10.10.:D-stevne dressur 

m/klubbmesterskap, 

Trøndelag hestesportklubb, 

Øysand 

4. 16.-17.10.: UK/D-stevne 

sprang, Bruråk 

hestesportsklubb, Bruråk 

5. 23.-24.10.: D-stevne sprang 

m/klubbmesterskap, 

Trøndelag hestesportsklubb, 

Øysand 

6. 23.-24.10.: D – Kjøring – KM, 

Skeyna kjøre- og rideklubb, 

Mære Landbruksskole 

7. 07.11.: D – stevne dressur, 

Namsos kjøre- og rideklubb, 

Namsos Ridesenter 

 

Med forbehold om endringer!  

 

Terminliste med mer informasjon om 

disse og andre stevner finnes her:  

Rytter | Velkomstside (nryfstevne.no) 

 

 

 

 

https://nryfstevne.no/


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

kr. 149,-    

Løp og kjøp! 

BETJENING AV RYTTERSTUA 

Rytterstua skal nå være åpen alle hverdager – med litt forskjellige åpningstider. Det er derfor viktig at alle som er satt opp på 

kioskvakter møter opp til oppsatt tid, eller bytter med andre. Vi har ukesansvarlige som skal sørge for at de som er satt opp får 

melding noen dager i forkant av sin vakt. Likevel er det en forutsetning at hver enkelt sjekker gjeldende vaktliste for å se når de er 

satt opp. Lista skal være sendt ut på e-post til alle som er satt opp i aktuell periode. Vi har av og til opplevd at kiosken ikke har vært 

betjent, og dette er uheldig for de som ønsker å benytte seg av den. Vi går mot mørkere og kaldere tider, og da er det desto 

viktigere at de som venter på sine har et sted å oppholde seg. I tillegg ser vi en markant økning i salget når kiosken er stabilt åpen 

hver kveld.  Dette kommer medlemmene til gode i form av at klubben kan bruke mer penger på drift og tilbud til alle. Vi takker for 

innsatsen som blir lagt ned – med flere medlemmer som aktiviseres i ulike roller blir klubbarbeidet både givende og motiverende for 

alle! 

 

MÅNEDENS EKVIPASJE 

Denne månedens ekvipasje holder til på Sandslia ridesenter. 12 (snart 13) år gamle Hermine Inanda Jørgensen kommer fra Verdal og 

har nettopp begynt på ungdomsskolen. Hun rir på sin 11 år gamle ponni Henrys Butterfly, til daglig kalt Flippan.  

Hermine Inanda og Flippan er en ny ekvipasje og holder fortsatt på å bli kjent med hverandre, da familien Jørgensen kjøpte Flippan i 

Sverige i juli i år. Med seg på reisen mot å finne Flippan hadde familien Jørgensen med stalleier Marit Aarset Grønn, og kunne helt 

klart ikke greid det uten henne.  

Til tross for sin unge alder har Hermine Inanda allerede rukket å ri i noen år. Hun har deltatt på ridekurs på Sandslia Ridesenter 

siden 2016, før hun fikk friske Turbo Vinja på helfor i mars 2020 og i juni samme år var så heldig å få Sigrid Gausens flotte Munsboro 

Thornton, til daglig kalt Taggen, på fullfor. Det er ingen overdrivelse å si at Taggen fikk resten av familien Jørgensen til å forstå at 

«Hest er Best». Selv om Taggen nå nyter pensjonisttilværelsen på Inderøy vedvarer hesteinteressen. Hermine Inanda har alltid 

forstått at det må ries daglig og nå er resten av familien også overbevist, og det går ikke en dag uten at hun og minst en annen 

Jørgensen er 1-2 turer i stallen. Mor har også deltatt på ridekurs på Sandslia Ridesenter siden høsten 2020 for å lære enda mer etter 

at både hun, far og storesøster deltok på sommerkurs samme år.  

Det er ikke til å komme unna at med ny ponni kan bli litt bukke-nikke-neie-danse-rundt i ring og mye trening må til, men Hermine 

Inanda er en tøffing. Hun har i løpet av årene med ridning rukket å bytte ut et par hjelmer som følge av harde møter med underlaget, 

men hopper alltid opp på hesteryggen igjen. Nå trener Hermine Inanda sprang og dressur minst tre dager i uken hos Mathilde eller 

Marit Aarset Grønn. De dagene hun ikke trener er hun og Flippan på tur på en av de flotte stiene rundt Sandslia Ridesenter.  

Til tross for at ekvipasjen ikke har hatt lang tid sammen har de allerede rukket å delta på to dressurstevner med gode resultater, noe 

som har fått opp rytterens interesse for dressur. Nå er det Klubbstevne i sprang på Sandslia Ridesenter som står for tur og det 

gleder i alle fall rytteren seg til.  

 

 

 

 

 

 

Styret i Verdal og omegn rideklubb 

Hermine og 

Flippan 

Hermine og Taggen 


