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Siden sist
Mange av klubbens medlemmer har vært ute og reist på ulike stevner gjennom sommeren. Blant annet dro en gjeng til
Brønnøysund på landsstevne i dressur i august. Det er bestandig trivelig å reise flere sammen – anbefales! Vi har
også vært representert på kjørestevne hos Trollheimen, flere ulike sprang og dressurstevner i Trøndelag og på
Breeders sprang hos Arendal og Grimstad rideklubb for å nevne noe.
Styret i klubben har gjennomført «Rent styre», som er en del av idrettsforbundets antidoping arbeid. Alle
medlemmene i VDAL vil få tilbud om å bli med på en kveld med fokus på dette i løpet av høsten/vinteren.
Teknisk personell: Vi har fått en ny sprangdommeraspirant i klubben. Jenny Skjørholm Dillan og Maria Skjerve
Kolstad er ferdig med sin praksis, og kan nå titulere seg SDA. Maria Wilsgård Aurstad er oppgradert til
sprangstildommer, og har tittelen SSD.

Kommende stevner:
24.-25.09: KM dressur (SKEY)
8.-9.10: D-stevne i dressur (Namsos)
6.11: Klubbmesterskap i sprang (VDAL)
12.-14.11: Klubbmesterskap i dressur (VDAL
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)

KM Sprang. Venstre: Hermine Inanda Gausen Jørgensen (Flippan). Midten f.v: Astrid Søvik Eriksen (Hazard), Matilde
Aarset Grønn (Aathens Achilles), Maria Wilsgård Aurstad (Careltje). Til Høyre: Linn Anett Aksnes (Bumblebee).

Avholdte stevner
VDAL arrangerte L/D-stevne i dressur i august. Her hadde vi deltakere fra klubber i både Trøndelag og Nordland.
Mange gode resultater og mye skryt fra både tilreisende ryttere og teknisk personell. Det er alltid gøy når nye
dommere og stewarder spør om å få komme tilbake på senere stevner.
Klubben var arrangør av årets kretsmesterskap i sprang helgen 10.-11.september. I strålende høstvær kunne vi kåre
mestere i ponni, ur/jr. og lag for hest. Klubbens medaljevinnere var:
KM ung rytter/junior: sølv til Linn Anett Aksnes/Bumblebee
KM ponni: sølv til Hermine Inanda Gausen Jørgensen/Henry’s Butterfly
KM-lag: sølv til Matilde Aarset Grønn/Aathens Achilles, Maria Wilsgård Aurstad/Careltje og Astrid Søvik
Eriksen/Hazard
Lag-konkurransen ble veldig spennende. Etter at alle rytterne hadde gjennomført to grunnomganger hver, sto alle tre
lag med null feilpoeng. Da måtte det omhopping til, og seieren gikk til Steinkjer Rideklubb knappe to sekunder foran
VDAL sitt lag. Steinkjer sitt lag nr.2 tok bronsemedaljen. Vi hadde også rekruttklasser på dette stevnet, og det er flott å
se at nye ryttere får prøve seg på konkurransebanen.
I tillegg til at verdalsrytterne har gjort det godt på hjemmebane, har Frida Granlund og Elmerhøjs One gått hen og tatt
sølv i landsmesterskap LA/MC ponni, som ble avholdt 10. og 11. september. Vi gratulerer!

Bilde: Pallen i KM sprang helga 10. og 11. september.

KM dressur
Neste mulighet for å skinne på dressurbanen i høst er hos Skeyna Kjøre- og Rideklubb. De arrangerer KM helgen 24.25. september. Her håper vi på stort oppbud av både deltakere og heiagjeng fra VDAL. Alle som er kvalifisert, og
ønsker å delta på et lag må gi beskjed om dette til Maria Wilsgård Aurstad i Sportsutvalget. Invitasjonen til KM ligger
her: https://nryfstevne.no/events/07cb62d3-2712-4c5a-9dd7-2e0529e7ddbe/#classes

Annet som skjer utover høsten:
30.09 – 01.10: Grønt Kort-kurs på Sandslia
22.-23.10: DDA-kurs på Sandslia
29.-30.10: Kretstrening i sprang på Sandslia

Rytterpraten – Frida Granlund

Når og hvordan begynte du å ri?
-

Satt vel egentlig på hest før jeg kunne gå, da mamma hadde hest da jeg var liten. Red alene (med
leier) på shetlandsponni fra jeg var to år, og startet på ridekurs da jeg var fire.

Hva har vært høydepunktene i din rytterkarriere så langt?
-

Har mange høydepunkter fra hesteryggen, men bronse i landsmesterskap LB ponni i 2021 og sølv i
landsmesterskap LA/MC ponni 2022 er hittil det største.

Kan du si litt om hesten din?
-

Elmerhøjs One er en 21 år gammel new forest ponni. Verdens snilleste med hjerte av gull! Har vært
hos meg i litt over to år, og har tatt meg fra LC til MC nivå i dressur! Han er den perfekte
læreponnien, som elsker å jobbe.

Hvem har vært viktige for at du har blitt den rytteren du er i dag?
-

Mamma! Og så klart trenerne jeg har hatt, og som jeg rir til i det daglige. Veldig fornøyd med
framgangen vår etter at vi startet hos Henriette Skjelbred.

Hvordan ser du for deg heste-fremtiden din?
-

Jeg har nå fire år igjen som ponnirytter, så håper One holder seg frisk og rask, så har vi et mål om å
kvalifisere oss og få ridd NM. Så må jeg vel på et tidspunkt over på hest, så får det komme nye mål
og planer når den tid kommer

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!

Nyhetsbrevansvarlig ønsker å takke Ina Flotten Sørensen som har bidratt svært mye til denne månedens nyhetsbrev.

