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KLUBBCUP 

Klubben vil arrangere klubbcup over tre helger, januar, februar og mars. Første del ble 

avholdt sist helg, med mange startende både i dressur (lørdag) og sprang (søndag).  

2. avdeling blir helga 12. og 13. februar, 3. og siste avdeling 5. og 6. mars. Det er en fin 

mulighet for klubbens medlemmer å involvere seg i, både som deltaker og medhjelper. 

På alle stevner er vi avhengig av mange medhjelpere for ulike oppgaver. Vi er så glad 

for at mange foresatte engasjerer seg og vil bidra. Det er både sosialt og lærerikt, og vi 

har heldigvis plass til mange flere! Opplæring og instruksjon om alle oppgavene blir gitt 

etter ønske og behov, så det er bare å hive seg uti det! 😊 

ÅRSMØTE I RIDEKLUBBEN 

Klubben avholder sitt årsmøte torsdag den 17. mars 2022. Nærmere info om tid og 

sted vil bli annonsert på et senere tidspunkt, det er ennå ikke avklart om det blir fysisk 

eller digitalt møte. Det avhenger av smittesituasjonen. 

 

Kunngjøring og innkalling blir håndtert i henhold til lovens §14 pkt. 1 og 2: 

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen 

av mars måned. 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene 

eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 

idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres 

tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det 

fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag 

som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før 

årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til 

årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret snarest og 

senest innen to uker før årsmøtet, dvs. 3. mars 2022, på e-post til 

post@vork.no.  Mulighet for påmelding blir kunngjort i innkallingen som kommer på 

et senere tidspunkt. 

KLUBBSATSINGSPROGRAM 

Styret hadde i utgangspunktet en plan for klubbutviklingsarbeidet fra starten av januar 

2022. Det satte imidlertid smittevernet en effektiv stopper for. Foreløpig. Det vil bli 

tatt opp og jobba videre med så snart det lar seg gjøre. Kunngjøring og informasjon om 

tid, sted og agenda for involvering av klubbens medlemmer vil komme når det er klart, 

så følg med, følg med! Alle skal få anledning til å bidra med det de ønsker! 

 

KOMMENDE STEVNER 

12.02.22: Klubbcup 2. avd. dressur, 

Verdal og omegn rideklubb, Sandslia 

ridesenter 

13.02.22: Klubbcup 2. avd. sprang 

Verdal og omegn rideklubb, Sandslia 

ridesenter 

12.-13.02.22: UK/D-stevne sprang, 

Bfuråk Hestesportsklubb, Bruråk 

Gård 

05.03.22: Klubbcup 3. avd. dressur, 

Verdal og omegn rideklubb, Sandslia 

ridesenter 

06.03.22: Klubbcup 3. avd. sprang, 

Verdal og omegn rideklubb, Sandslia 

ridesenter 

12.-13.03.22: UK/D-stevne dressur, 

Bruråk hestesportsklubb, Bruråk 

Gård 

19.-20.03.22: D-stevne sprang, 

Trondheim rideklubb, Bratsberg 

02.-03.04.22: D-stevne dressur, 

Namsos kjøre- og rideklubb, Namsos 

ridesenter 

 

 

 

 

 

 

Følg med på stevner under linken 

NRYFstevne | LandingPage  
 
Her kan søket avgrenses etter eget behov og ønske 
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MÅNEDENS EKVIPASJE 

Elena Viktoria Baydakova Kalseth er 12 år og bor på Inderøy. Hennes «ridekarriere» startet i 4 års alder på ridekurs for de minste 

barna, på Lø gård på Steinkjer. Etter et halvt år der gikk hun over til Sandslia ridesenter, da de sluttet med ridekurs på Lø. Vi er 

veldig glade for at vi «havnet» på Sandslia for det er veldig trivelig miljø her. Så var det et lite opphold fra hest og ridning i en periode 

(det var nok med bare å gå i barnehage      ). Men når Viktoria startet på skolen og ble litt mer bevisst på sine interesser og hva hun 

holdt på med, ville hun på ridekurs igjen. Siden da har interessen for hest vokst sammen med henne. Etter hvert fikk hun ønske om å 

ha en hest på fόr og da ville hun ha en av de største og sterkeste og raskeste hestene i rideskolen – Simmantha. Men Marit mente at 

kanskje Simmantha var litt for stor og sterk for en tiåring      . 1.01.2020 fikk Viktoria Sørgards Elias på fόr, 9år gammel 

nordlandshest/lyngshest med masse personlighet. Han var «kjendis» på stevner - «åh, HAN Elias» - hørte vi fra erfarne hestefolk. 

Viktoria og Elias utviklet seg veldig mye i lag, under veiledning fra fantastiske ridelærere Marit Aarset Grønn og Matilde Grønn. Og 

her ble Viktorias stahet og stå på vilje til stor nytte. De ble et bra lag, Viktoria og Elias. De var på mange stevner og stilte både i 

sprang og dressur og prøvde også feltritt. Noen premier og førstepremier ble det også. Viktoria synes det er kjempeartig å være i 

stallen og glemmer tiden når hun er der. Hun kan være der fra tidlig på morgenen til sent på kvelden, gjøre alt av arbeid som hører 

til hestehold og trening, pusse utstyr, ri turer og «henge» med venninner. Vennskap mellom ryttere dannes og vokser seg sterk. 

Tiktok videoer lages og hverdagene som rytter profileres på best- og artigst mulig måte      . Noe av det artigste Viktoria vet er å 

være med og ri inn unghester, forme dem og gjøre dem klar for rideskole. For tre måneder siden skiftet hun fόrhest til en ung 

travhest, 4 år gammel kaldblodstraver Trons Teddy, som aldri har vært ridd før. I helga stilte de to på sitt første stevne i lag og 

første stevne for Teddy i både LD dressur og sprang 40 cm. Det gikk veldig bra og Viktoria syntes det var kjempeartig. Nedenfor 

følger noen bilder fra Viktorias karriere på hesteryggen. Vi takker hjertligst for karrierebeskrivelsen så langt, ønsker to- og firbeinte i 

familien lykke til fremover!       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdal og omegn rideklubb, styret 

 

NB! Legg gjerne til Verdal og omegn rideklubb som grasrot-mottaker når du spiller via Norsk Tipping – på forhånd takk! 


