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VORK - OUT AND ABOUT! 
Det har vært stor stevneaktivitet hos våre medlemmer i det siste, og medlemmer i VORK har stilt på blant annet 
Knøttecup i feltritt på Steinkjer (her ble det plassering på både Idun Elvira Svartaas Borgen og Astrid Søvik Eriksen). 
Mange VORK-ryttere deltok også på sommerstevnet på Øysand 25. og 26. juni, med gode resultater. Dette bare for å 
nevne noe av det våre medlemmer har deltatt på i den senere tiden.  

Det må også nevnes at Elena Viktoria Baydakova Kalseth red i landsfinalen i FERD Rideskolecup, og fikk mye skryt 
for sin deltakelse der.  

I tillegg deltok Sigrid Skjelbred Minsaas i NM for nordlandshest 26. juni, hvor hun red grenmesterskap i dressur, LA:4. 

 

T.v. Hermine Inanda Gausen Jørgensen på sommerstevnet på Øysand.  

T.h. Elena Viktoria Baydakova Kalseth i FERD Rideskolecup landsfinale.  

NY RIDEBANE 
Arbeidet med ny ridebane går fremover. Det ligger imidlertid an til å bli noe forsinkelse, da en del av massen som må 
fjernes, skal brukes på tomta for ny skole på Stiklestad. Da arbeidet med nye Stiklestad skole er noe forsinket, 
medfører dette at det også ligger an til å bli en forsinkelse med tanke på når massen kan transporteres vekk, og 
arbeidet med ny ridebane kommer videre. Men det ligger an til at banen kan tas i bruk neste år, og at august-stevnet 
2023 blir avholdt på ny ridebane.  

AVHOLDTE STEVNER 
Verdal og omegn rideklubb har arrangert D/L dressur 27. til og med 29. mai. Her deltok omlag 50 ekvipasjer. I tillegg til 
mange rutinerte ekvipasjer, var det også mange unghester som stilte til start. Hele seks ekvipasjer stilte til start i MA!  

Det er også arrangert Midt-Norsk mesterskap for nordlandshest og lyngshest på Sandslia 11. og 12. juni. Stevnet var 
åpent for N/L-hester, samt fjording og dølahest registrert i A- eller B-registeret. Flere lokale ekvipasjer deltok, samt at 
det var mange tilreisende, blant annet flere ekvipasjer helt fra Meløy!   

DDA-KURS OG KRETSTRENING SPRANG 
Rideklubben har blitt forespurt om å være vertskap for kretstrening i sprang til høsten, noe vi har sagt ja til, så det er 
bare å glede seg til dette.  

DDA-kurs som ble utsatt tidligere i år, har nå fått ny dato, 22. og 23. oktober.  

 

 



 

RYTTERPRATEN - INA FLOTTEN SØRENSEN  

Ina har alltid vært glad i hest, og begynte på ridekurs på Overrein i Steinkjer da hun var åtte år.  
- I 1986 var jeg med på stiftelsesmøtet til rideklubben, og sparte i mange år på kvitteringa for det første 
medlemskapet, sier Ina, som har vært engasjert i klubbdriften i flere perioder. Blant annet satt hun som leder da hun 
var 19-20 år.  
- De siste årene har jeg vært med i stevneutvalget, og synes det er veldig givende å arrangere stevner for både våre 
egne medlemmer og tilreisende ryttere. Dugnadsarbeid er veldig sosialt, og kan anbefales på det sterkeste. 
Ina har selv to hester som er oppstallet på Sandslia. Valita, en hannoveranerhoppe på 15 år og Party Light, NWB 
hoppe på 19 år. 
- Valita er i hovedsak datteren min sin hest, og hun har vi hatt siden 2016. En meget spesiell dame som man aldri har 
en kjedelig dag i nærheten av. Party har vært i familien i 18 år, og er selvsagt helt fantastisk på alle vis, sier Ina. Når 
Ina ikke er opptatt i stallen eller med styrearbeid, jobber hun for øvrig som lærer på ungdomsskole.  

 

 

 
Ina og Party Light 

 

Kommende stevner:  

12.-14.08.2022: D/L dressur, Verdal og omegn rideklubb, Sandslia Ridesenter.  

14.08.2022: KC P/KC H, Steinkjer Rideklubb.  

27.08.2022: UK/D sprang, Namsos Kjøre- og Rideklubb, Namsos Ridesenter.  

28.08.2022: UK/D dressur, Namsos Kjøre- og Rideklubb, Namsos Ridesenter.  

Følg med på stevner under linken NRYFstevne | LandingPage  
Her kan søket avgrenses etter eget behov og ønske 
 
Terminliste med mer informasjon om disse og andre stevner finnes her:  
Rytter | Velkomstside (nryfstevne.no) 

 

https://nryfstevne.no/
https://nryfstevne.no/


 

 

 

God sommer! 

 
 

 

 

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! 

 


