KOMMENDE STEVNER
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
23.-24.04.22: D-stevne Hestehoven
2022, 60cm MB, Trøndelag
hestesportklubb, Stall Øysand
23.04.22: D Sprang m/FERD
rideskole- og comebackcup, Verdal
og omegn rideklubb, Sandslia
ridesenter
24.04.22: D Dressur m/FERD
rideskole- og comebackcup, Verdal
og omegn rideklubb, Sandslia
ridesenter
29.04.-01.05.: Trøndersk
dressurfæstival, Bruråk
hestesportklubb, Bruråk gård
01.05.22: UK/D Sprang, Steinkjer
rideklubb, Solheim rideleir
07.-08.05.22: D Dressur, Skeyna
kjøre- og rideklubb, Valum
hestesportsenter

Følg med på stevner under linken
NRYFstevne | LandingPage
Her kan søket avgrenses etter eget behov og ønske

NYHETSBREV
FEBRUAR
Nr. 2.2022

KLUBBCUP OG ANDRE AKTIVITETER
Klubben arrangerer klubbcup over tre helger, januar, februar og mars. 3. og siste
avdeling kjøres helga 5. og 6. mars. Det er en fin mulighet for klubbens medlemmer å
involvere seg i, både som deltaker og medhjelper.
Som tidligere nevnt så er vi avhengig av mange medhjelpere til ulike oppgaver for å
kunne arrangere stevner. Vi setter stor pris på at mange foresatte engasjerer seg og vil
bidra. Det er både sosialt og lærerikt. Nå er det sånn at vi har behov for - og plass til
mange flere! Opplæring og instruksjon om de ulike oppgavene blir gitt etter ønske og
behov, så det er bare å hive seg uti det! 😊
Siste helga i februar står klubben som vertskap for en regionsamling i regi av Norges
Rytterforbund. Mer info om denne samlingen finnes under Norges Rytterforbund |
Regionalsamling Verdal og Omegn Rideklubb… Ridehallen blir brukt både lørdag og
søndag, samt at vi bistår med servering til instruktører og deltakere.

Klubben har et stort behov for teknisk personell for å kunne arrangere stevner i
framtiden. I den forbindelse vil vi fortsette arbeidet for å rekruttere mer teknisk
personell. Klubben har nå 2 stk som har avlagt eksamen for SSDA, og 3 stk som er i
gang med SDA-utdanning!
Videre ønsker vi oss både steward, banebyggere og dressurdommere.
Kanskje det kunne det vært noe for deg?
Se vedlagt link for mer info ang utdanning av teknisk personell.
https://www.rytter.no/.../tek.../utdanning-teknisk-personell
Klubben dekker som regel utgiftene til utdanning. Det forutsetter imidlertid at man etter
endt opplæring forplikter seg overfor klubben etter visse vilkår. Ta kontakt med styret
ved interesse!

ÅRSMØTE I RIDEKLUBBEN
Klubben avholder sitt årsmøte torsdag den 17. mars 2022 kl. 19.00 i
Rytterstua på Sandslia.
Kunngjøring og innkalling er håndtert i henhold til lovens §14 pkt. 1 og 2.
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.

KLUBBSATSINGSPROGRAM
Styret hadde i utgangspunktet en plan for klubbutviklingsarbeidet fra starten av januar 2022. Det satte imidlertid smittevernet en
effektiv stopper for. Ny dato er satt til torsdag 24. mars – hold av datoen, det kommer utfyllende informasjon etter hvert, så
følg med, både her og på klubbens Facebook og Instagram! Alle skal få anledning til å bidra med det de ønsker!

MÅNEDENS EKVIPASJE
Denne gang har vi tatt en «prat» med Idun Elvira Svartaas Borgen. Hun fyller 19 år i september, og har hatt stor hesteinteresse hele
livet.
Froya av Gullhaugen er ei stor frieserhoppe, og som hun selv sier - er så heldig å kunne kalle seg eier av! Dressur er det de liker
aller best, men sprang og feltritt er også noe de synes er gøy! Det fineste minne er nok det å se Froya galoppere på de frodige
beitene de har hjemme hos seg om sommeren! Idun Elvira må sies å være en svært aktiv ung dame som holder på med mye
forskjellig! Hun sitter blant annet i stevneutvalget i rideklubben, hvor hun har en stor oppgave med å sette opp dugnadslister til alle
stevner. Forleden hadde hun og et par andre elever æren av å vise landbruksministeren skolen de går på, Mære Landbruksskole! Fin
reportasje fra dette besøket i Trønder-Avisa! Hun jobber også på God Mat Lokalt. Bruker ellers all sin fritid på hest og trening.
Mamma og pappa er hennes største støttespillere, som jubler når det går bra og klapper henne på skulderen når ting ikke ble som
hun hadde tenkt! De er stødige som fjell og hun er så takknemlig for akkurat de er hennes foreldre
Trives veldig godt som
oppstallør på Sandslia, herlige mennesker, gode fasiliteter og en plass hvor hestene virkelig trives!
Vi håper Idun Elvira vil være sammen med oss i klubben i lang tid framover – takker så mye for praten og ønsker henne lykke til
videre! 😊
Nedenfor ser vi fine bilder fra ekvipasjen Idun Elvira og Froya av Gullhaugen med sine beste støttespillere!

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!
Vi tillater også å minne om at det av hygieniske årsaker ikke er ønskelig med hunder og andre dyr inne i Rytterstua – takk for
forståelsen.

