KOMMENDE STEVNER
Følgende stevner i Trøndelag resten
av året iflg. terminlista:

1. 07.11.: D – stevne dressur,

NYHETSBREV
OKTOBER
Nr. 9 2021

Namsos kjøre- og rideklubb,
Namsos Ridesenter

2. 13.-14.11.: D-stevne sprang
Trondheim rideklubb,
Bratsberg

STEVNER OG FLOTTE PRESTASJONER!!
Lørdag den 2. oktober var det klubbstevne i sprang på Sandslia – med langt borti 60
startende - alt fra bomklasse til 1m. Resultater kan ses på rytter.no under følgende link:
Rytter | Resultatside (nryfstevne.no)
Lørdag 6. november arrangeres klubbmesterskap – påmeldingen er åpen fram til 2.11.
Håper på mange deltakere her også. Helga etter. hhv. 13. og 14.11., er det dressur sin
tur. Følg med for påmelding, informasjon kommer etter hvert i klubbens
informasjonskanaler!
Vi minner om appen Equipe – som kan brukes til å følge med på stevner og
resultatlister fortløpende.

Med forbehold om
endringer!

Ellers så ser vi at Håvard (Dragset, red. anm.) er ute og
konkurrerer – og han gjør ikke skam på klubben, vi heier på ham
og gratulerer med flere flotte prestasjoner!!

2. HALVÅR -21
Onsdag 27. oktober arrangerte klubben medlemskveld. Vi hadde besøk av Signe Skei,
som snakket om opp- og nedturer i ridesporten. Rytterstua var fylt til randen av store
og små medlemmer som satt med «toppa ører» og lytta interessert til hva hun hadde å
fortelle. Det ble servert pizza og brus – alle så ut til å trives. Med andre ord – et meget
vellykket og populært tiltak.
Juniorutvalget har Halloween-arrangement søndag 31. oktober. Da blir det bl.a.
kjepphesthopping i ridehallen!

Terminliste med mer informasjon om
disse og andre stevner finnes her:
Rytter | Velkomstside (nryfstevne.no)

Det kan meldes om noe progresjon i klubbutviklingsprogrammet. På neste styremøte
den 1. november skal vi ha med oss klubbveileder Jan Jenssen på Teams. Vi har
forhåpninger til at han kan gi oss gode tips og innspill til videre arbeid, mer info følger
etter hvert.

BETJENING AV RYTTERSTUA
Rytterstua er som regel åpen alle hverdager – med litt forskjellige åpningstider. Vi ser
at de som er satt opp på kioskvakt er ansvarsbevisste medlemmer og møter til sin
vakt, eller sørger for å bytte med andre. Dette verdsettes høyt, så vi håper denne fine
flyten videreføres. Det er godt for klubbens drift, og ikke minst verdifullt for de som
ønsker et sted å tilbringe tiden mens de venter på rytterne.

Av hygieniske årsaker må vi be om at de som har med seg hund til Sandslia, setter denne igjen utenfor Rytterstua, og ikke tar den
med seg inn. Det er fin anledning til å la den ligge på verandaen utenfor kafeen, som er under tak. Takk for at dette blir hensyntatt!

MÅNEDENS EKVIPASJE
Denne gangen skal vi hilse på Hege Skavhaug, som har to kaldblodshopper i sitt eie, Steinkosa og Værdalsvinni (Kosa og Vinni). De
holder til på Stall Hendrum. Kosa er 23 år, egentlig ikke Heges hest, men hun har hatt henne de siste årene, og takker eier så mye
for tilliten. Hoppa har blitt en svært god støttespiller for Hege, både bestevenn, psykolog og til tider barnevakt. Hun har kjent Kosa
fra de begge var unge, da hun var «Verdals store supertraver». Nå får hun ikke trave så fort lenger, selv om hun gjerne har lyst. De
har mange fine turer sammen, både til fots, på ski og med vogn. De hadde ett mål før pensjonisttilværelsen, og det var å ri et
godkjent dressurprogram, noe de endelig har klart! Kosa er en gammel dame, begynner å bli litt stiv, men de håper å få noen år til
sammen.
For nesten ett år siden var Hege så heldig å få ta over Værdalsvinni fra Sandslia. En hest som motiverer henne til å trene mer, og gjør
hver dag til en lek. De begynner å bli godt kjent, men har fortsatt mye igjen å lære. De mangler vel, (iflg. Hege selv), både ambisjoner
og konkrete mål, men gjør så godt de kan for å holde seg frisk og skadefri. De trives uten tvil best på tur alle tre, men synes det er
veldig gøy med noen stevner nå og da, slik at de føler seg litt ung igjen. Det viktigste er ikke å vinne, men å delta!
Med to hester (i tillegg til barn, hunder og jobber) blir hverdagen noe hektisk for Hege, så både Kosa og Vinni har blitt godt vant til
turer der en av dem må gå på tamp. Heldigvis trives de meget godt i hverandres selskap.
Funfact: Kosa er Vinnis tante.
Vi takker for praten, og legger ved noen bilder av alle tre!

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!

Neste og siste nummer i år kommer i månedsskiftet november-desember – tips til stoff mottas med takk til post@vork.no

