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STEVNER OG GODE PRESTASJONER!!
Første halvdel av november arrangerte vi klubbmesterskap i både sprang og dressur,
henholdsvis 6., 13. og 14 november. Mange flinke ekvipasjer i begge grener deltok,
nedenfor noen glimt fra medlemmenes innsats på ridebanen!
I tillegg er det flere som har konkurrert på bortebane og prestert godt – de må heller
ikke glemmes! Gratulerer til alle!

DRIFT – ØKONOMI – DUGNAD!
Det har kommet spørsmål til styret om hva dugnadspenger fra blant annet salg av
kornband går til. Vi har også fått andre spørsmål av ulik økonomisk karakter. Det
setter vi stor pris på, for det vitner om engasjement og omtanke for klubben. Her vil
vi redegjøre for klubbens økonomi og hva pengene brukes til.

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

Generelt blir ikke inntekten, uansett hvor den kommer fra, øremerket til spesielle ting
eller tiltak. Unntak er hvis organisasjoner eller bedrifter det søkes midler fra, krever
dette, og at det søkes spesifikt til et bestemt prosjekt eller aktivitet. Det skjer ikke
ofte, men i disse tilfellene blir det behandlet i henhold til retningslinjene for tildelingene
det søkes om, ref. Gjelsten-stipendet som omtalt lenger ned i saken.
Alle klubber har inntekt fra medlemskontingent, aktivitetsmidler og
momskompensasjon. Dette er ikke nok til å drifte en klubb hvis man skal ha god
aktivitet som kommer medlemmene til gode. Klubben vår har valgt å satse på bl.a. salg
av kornband til jul, en dugnadsaktivitet som gir et godt overskudd til klubbkassen
(andre lag og foreninger selger egg, sokker, kjeks, karameller, doruller o.l.) Vi har også

tidligere hatt blant annet salg av tulipaner til påske, innsamling av brukte mobiltelefoner og andre tiltak for å bidra til klubbens
økonomi.
I tillegg er klubben eier av, og drifter Rytterstua. Den er åpen på kurs- og treningskvelder i ukedagene, samt under stevner. Her er vi
også avhengig av at klubbens medlemmer stiller opp på ei kioskvakt av og til, da det ikke lar seg gjøre for noen få å drifte denne
alene. Her kommer det penger fra salg inn til klubbkassen. Åpen kiosk/kafe er kjekt å finne for de som venter på kurs- og
treningsdeltakere på kveldene.
Klubben drives ikke for at den skal ha mye penger på konto. I noen år tidligere har den hatt negativt resultat. Heldigvis, og med god
økonomistyring, ble det i fjor et lite overskudd. Vi har en del faste driftsutgifter som må dekkes opp, men ønsker god økonomi i
klubben så vi kan tilby aktiviteter til alle medlemmer på ulike nivå.
Takket være den gode økonomien i det siste har vi kunnet arrangere en del gratis aktiviteter for medlemmene. Av dette kan nevnes
pizza og foredrag med Signe Skei, Halloween hopp og filmkveld for juniorer. På utøverfronten har vi sponset SSDA-utdanning
(sprangdommer) for 2 kandidater, samt sponset startavgift for deltakelse i norgesserien og hele 6 lag i KM!
Som de fleste har fått med seg så fikk vi kr. 100.000,- fra Gjelsten-fondet. Dette er øremerkede midler til nytt hindermateriell og
enda en dressur-rail. Det nye utstyret vil ikke komme på plass før den nye ridebanen er ferdig. Før den tid har vi ikke tilstrekkelig
med lagringsplass for å kunne å ta vare på det på en tilfredsstillende måte.
Det vises ellers til gjennomgang av økonomi og regnskap som alltid blir foretatt på våre årsmøter. Klubbens årsmøtedokumenter
ligger på nettsiden www.vork.no under fanen «Informasjon fra utvalgene» og «Protokoller fra årsmøter». Vi anbefaler alle
interesserte å møte på årsmøtet. Der blir nærmere redegjørelse om både økonomi og resultat, samt klubbens planer videre, grundig
diskutert, gjennomgått og vedtatt. Årsmøtet for driftsåret 2021 er planlagt til torsdag 17. mars 2022. Hvis noen har saker de ønsker
tatt opp, kan de sendes skriftlig til post@vork.no. Nærmere kunngjøring og innkalling med nødvendige dokumenter blir sendt ut
innen fristens utløp.

KLUBBSATSINGSPROGRAM
Klubbveileder Jan Jenssen deltok på klubbens styremøte den 15. november. Der fikk vi en gjennomgang av hva som må til for at vi
skal bli godkjent satsingsklubb i første omgang. Det er overkommelige punkter som gjenstår å få på plass før opptak kan foretas. Før
dette skjer vil han besøke oss på nyåret, vi kommer tilbake med dato når den er avklart. Vi håper at så mange som mulig prioriterer
å møte opp denne dagen. På den måten får vi sikret god involvering fra og forankring hos alle medlemmer som ønsker å bidra i dette
arbeidet.

MÅNEDENS EKVIPASJE
Denne gangen har vi byttet ut månedens ekvipasje med en flott reportasje fra juniorutvalgets Halloweenarrangement.
Halloween-dagen på Sandslia søndag den 31. oktober ble en stor suksess. Det ble gjennomført kjepphest-hopping i ridehallen med
totalt 18 påmeldte. Før start samlet mange av de påmeldte seg og hadde på seg sminke og kostyme i stallkroa. Mange hadde til og
med kledd ut kjepphesten sin! Juniorstyret fikk bygget en bane på 5 hinder, som ble pyntet med diverse halloweenpynt. Alle sammen
fikk «ri» en runde på hinderløypen med kjepphestene sine på en høyde som de fikk bestemme selv. Vi spilte musikk i bakgrunnen for
alle ekvipasjene. Det ble utdelt godteripremie til alle deltagerne og en premie til vinner av beste kostyme. Vinneren av beste kostyme
ble Hedda Hollevik Strand. Det ble også arrangert en artig hyggekveld senere på dagen, med servering av pizza, spill og kahoot med
premie. I ettertid har vi fått mange gode tilbakemeldinger på halloween-dagen, og vi håper på å få arrangert noe lignende neste år
også!

Vi benytter anledningen til å ønske alle medlemmer med familie en riktig god jul og et godt nytt år!

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!

