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Halloween-kveld i Rytterstua
Juniorutvalget har avholdt Halloween-kveld for klubbens yngre medlemmer i forbindelse – nettopp –
Halloween. Fredag 28. oktober var det duket for utkledning, hopping med kjepphest og stollek, og
arrangementet ble en stor suksess.

Husk grasrotandelen – det nytter!
Flere har valgt å gi grasrotandelen sin til VDAL, og det monner godt på klubbens økonomi. Styret håper alle følger
oppfordringen nederst i nyhetsbrevet, om å legge til rideklubben som mottaker av grasrotandelen sin.

Statusoppdatering ny ridebane
Arbeidet med ny ridebane er i gang igjen, etter å ha stått stille en stund. Det var tidligere planlagt at massen som
måtte fjernes skulle kjøres til tomta for nye Stiklestad skole, men da byggingen av nyskolen er utsatt, er det nå
bestemt at massen skal kjøres til Aker.

Dressurdommeraspirant-kurs med VDAL som vertsskap
Rideklubben var vertsskap for kurs for dressurdommeraspiranter helga 22. og 23. oktober.

Kommende stevner:
Ingen planlagte stevner i Nord-Trøndelag rytterkrets ut året.
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)

Kretsmesterskap dressur
VDAL gjorde det bra på KM dressur hos Skeyna
rideklubb/Valum ridesenter 23. og 24. september. I KM
for travere ble det gull til Aurora Balgaard og Nesmi og
bronse til Elena Victoria Baydakova Kalseth og Trons
Teddy. For norske hesteraser ble det gull til Eline
Hansen og Birkelid Tullen, og bronse til Katharina
Falstad og Nistugas Tøffen. Johanna Solli Hoel og Ros
fra Kvenna tok bronse i ponniklassen. I KM dressur ble
det førsteplass til Mari Liaklev Trønnes og Stall K’s
Rochar, og bronse til Jenny Skjørholm Dillan og
Nørgaards Charmingcharley. Og i KM hest lag ble det
VORK på de to øverste plassene – gull til VORKs lag
bestående av Maria Skjerve Kolstad (Careltje), Jenny
Skjørholm Dillan (Nørgaards Charmingcharley) og Mari
Liaklev Trønnes (Stall K-`s Rochar). Det ble sølv til
laget bestående av Frida Granlund- Bjertnæs
(Elmerhøjs One), Hermine Inanda Gausen- Jørgensen
(Henrys Butterfly) og Maria Wilsgård Aurstad (Quantum Royale).

Til venstre: VDAL tar nye grep for å fylle dugnadslistene i forbindelse
stevner. Her er det Ina Flotten Sørensens hund Hailey som vikarierer i
sekretariatet under klubbmesterskap i sprang 6. november.

Klubbmesterskap sprang og dressur
I november har det blitt avholdt klubbmesterskap i både sprang og dressur i Sandslia. Mange ferske og mer
rutinerte stevne-ryttere stilte til start.

Rytterpraten – Martine Brigtsen

Når og hvordan begynte du å ri?
Hest har alltid vært en stor interesse for meg siden jeg var liten. Hvor enn det var en hest så måtte jeg enten
klappe den eller ri om det var mulig. Jeg fikk starte på ministallgjeng hos Anne Mette Berntsen på Ørmelen
allerede da jeg gikk i barnehagen. Noen år senere fikk jeg starte på ridekurs på Solheim Rideleir, der ble jeg
i mange år, og kjærligheten for både hest og sporten i seg selv vokste stor.
Hva er ditt største høydepunkt på hesteryggen?
Mitt største høydepunkt må nok være mitt aller første stevne som var tilbake i 2011, og hvor jeg fikk ri
fôrponnien min Penelope i 60 cm, og til og med fikk med meg en andre-plass hjem.
Kan du si litt om hesten du rir?
Hesten jeg eier nå går under navnet Sir Leo. Han er en 5 år gammel fullblods vallak som jeg kjøpte fra
Øvrevoll galoppbane. Leo ble kjøpt som et omskolerings prosjekt og dette har han tatt på strak hov. Han er
en ufattelig lærevillig hest som er glad uansett hva dagen måtte bringe.
Hvem har vært viktig for deg på veien for å bli den rytteren du er i dag?
Foreldrene mine og bestemor har desidert vært de viktigste støttespillerne jeg har hatt. De har brukt ufattelig
mange timer i bil for å kjøre meg fram og tilbake til stallen. De har stått og heiet på meg under stevnene. De
har hjulpet meg på veien til å bli hesteeier. De har alltid hatt forståelse for hvor viktig dette har vært for meg,
og de har alltid gjort så godt de kan for at jeg skal få det til.
Hvordan ser du for deg heste-fremtiden din?

De siste årene har jeg ridd flere prosjekt-hester, men nå føler at tiden er rett for at jeg skal kjøpe en hest som
kan ta meg opp i klassene. Jeg ønsker å komme meg ut på flere stevner i både sprang og dressur og utvikle
meg selv som rytter.

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!

