
 
 

Vestegnens Rideklub - Stubbekorsvej 24B - DK-2630  Taastrup - www.verklub.dk 

 

 

 

Udendørs view  

Så er der serveret  

Jitanas fol Magoo  

 

 

Informationsreferat  
No 11 fra bestyrelsesmøderne i april og maj (slået sammen) 
Den 4. juni 2021 

 

                                
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Kære alle medlemmer 
 
Så genåbnede klubben den 1. marts og vi har i marts og april måtte køre med midlertidige holdplaner, eftersom holdene kun 
måtte ride udendørs, og vi skulle nå at afvikle sidste hold inden mørkets udbrud. Alle har måtte være fleksible og tilpasse sig, 
men med den rette ånd er vi kommet igennem disse måneder, og nu afvikles holddriften på normal vis. 
 
 Stor tak til jer alle for at være så supergode til at overholde restriktionerne og tage fleksibilitets-trøjen på. 
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN OG PERSONALET 
 

 

GENEREL KLUBDRIFT 

 

Generalforsamling 
Er nu mulig at afholde, og det bliver mandag den 21. juni. Der vil i løbet af weekenden komme separat information ud omkring 
dette. 
 

Arbejdsdags weekend den 24. og 25. april  
Vi havde en helt fantastisk arbejdsweekend med godt 60 super glade og ihærdige frivillige medlemmer, der har fået udført rigtig 
mange ting. 

 
Vi havde 7 forholdsvis store projekter med hver sin formand og 
arbejdsgruppe, og var fordelt ud over hele området. Vi fik malet 
springudstyr, rettet det hvide PVC hegn, ryddet ude på foldene, 
lagt vandslangerne ud, olieret barriere, malet ridehusfacade, 
rokeret om på de 3 opbevaringsrum, kørt gamle ting/affald væk, 
rengjort den ene rytterstue og ryddet op i den anden, plantet 
stedsegrønt, pudset og malet en del steder -  og ikke mindst fik vi 
serveret dejlig mad og drikke. 
 
Det var skønt, at vi kunne gennemføre som planlagt og stadig gøre 
det forsvarligt ift. at overholde Corona-restriktionerne. 
 
1000, 1000 og atter 1000 tak til alle for den store indsats og det 
gode medbragte humør. 
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Personalet 
Stalden; Megan har opsagt sin stilling og er stoppet slut april. Tak for en rigtig god tid Megan, og vi ser dig heldigvis fortsat i 
stalden, da du er pensionær på VER. Vi er nu i gang med at rekruttere en afløser for Megan, og i rekrutteringsperioden er vores 
pensionær Mette Alempiew trådt til som vikar, og det er vi meget taknemmelige for, og Mette gør det rigtig godt i stalden. 
 
Underviser; Maria Westergaard slutter hos her den 18. juni. Vi har været super super glade for Maria og det bliver et savn. Vi 
ønsker Maria held og lykke i hendes videre færd.  
Som afløser for Maria, har vi været så heldige, at kunne ansætte Marc, som pr. 1. august vil overtage Marias hold. Marc er en 
frisk ung mand, der kommer fra en rigtig hestefamilie, med flere heste, pt. to stk. Marc har redet øvelser til grandprix niveau på 
sin tidligere hest, rider pt. MB- så han kan en masse grundlæggende ridekundskaber, som han glæder sig til at dele ud af. 

 
Stævner  
Grundet COVID19 har vi måtte aflyse nogle stævner i efterår og vinter 2020, men endelig har vi kunne åbne stævne-dørene og 
har netop afviklet et stævne, og vi holder igen C-stævne den 19. & 20. juni og Vestegnsridtet (distancestævne) søndag den 27. 
juni. Vi håber at se en masse stævnedeltagere til begge stævner.  
Følg med på DRF.DK her - klik 
 
Om Vestegnsridtet 2021 – Stævnet har start og slut på VER. Der vil være klasser fra LD 7 km til LA 68 km. I LB-klassen afholder vi 
Distriktsmesterskab for Distrikt 1. Alle som gennemfører ridtet modtager roset samt en staldplakette. 
 
Det er altid en super hyggelig dag med deltagere fra nær og fjern, og det summer med skønt liv og aktivitet i klubben. 
Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at komme og opleve dagen, ligesom det er en god mulighed for at få hilst på hinanden på 
kryds og tværs af klubben – det er jo ikke altid det man når i hverdagens trummerum. 

Gennem dagen vil der være mulighed for at købe forfriskninger i Muleposen – både på den sunde og usunde skala  
 
Vi slutter dagen af med at grille. 
 
Online Vestegnsridt – I forbindelse med Vestegnsridtet 2021, afholdes der også Vestegnsridtet - Online. 
Ridtet skal gennemføres i perioden fra den 19.-26. juni. 
Ridtet dokumenteres ved at fremsende et billede af ekvipagen med startnummer samt et billede af eks. Equilab, med angivelse 
af dato, længde på ridt, ridetid samt gennemsnits hastighed. 
Ekvipagen må kun starte en klasse, men rytteren må gerne starte flere heste. 
Man tilrettelægger selv sin egen rute og der må rides alene samt i grupper. 
 
Det er muligt at vælge mellem forskellige distancer og klasser. 
 
Stævnelinks 
Link til årets propositioner - klik 
Link til VERs stævne Facebookgruppen klik 
Link til Vestegnsridtet Online samt tilmelding klik 
 
Materiale, anlæg og faciliteter – MAF   
Opgaverne er og bliver fortsat mange, og ikke mindst har vi mange ønsker og ambitioner om at forbedre vores faciliteter. Det 
kræver benhård prioritering både økonomisk og ressourcemæssigt. 
Vi synes især at vores folde og den ene udendørs dressurbane skal forbedres, og der har været en møderække omkring folde, 
baner og dræn med HTK m.fl. Der arbejdes videre for at finde tilstanden på drænene, og pt. ligger bolden på HTKs banehalvdel. 
Prioriteringerne i vilkårlig rækkefølge er fortsat; 

- porte til ridehallerne som skal repareres 

- lydanlæg som skal bruges ved stævner 

- videoovervågning inde og ude ved stalden 

- de ekstremt mudrede drivgange og pladsen foran det lille ridehus 

- frostsikret vandledning til foldene – der kigges på løsning 

- foldindgange – tørlagt område ved hver fold med måtter eller lignende 

- vandkopper rideskolefoldene – skal monteres på noget mere holdbart 

- strøm – vi trækker meget strøm og særligt under stævner når både køkken og alle ridehusene er i gang, så her skal 
etableres mere el 

- installation af vaskemaskine, solarie og dækkentørrer 
 

Hvis du sidder med nogle kompetencer indenfor området, er du meget velkommen til at deltage i MAF udvalgets aktiviteter. 

https://www.d1-drf.dk/staevner/plan/2021?field_klub_region_value%5B%5D=Vest
https://rideforbund.dk/go/staevnekalender/staevnekalender/vis-staevne?EventId=Prop00038624&fbclid=IwAR04FC9tkIWkpHCuY3pyLtMkZvo_JuZj9RooDTfz7WiLpmyKuX9u8GPPlIs
https://www.facebook.com/groups/2773036156294734/?notif_id=1615549806554124&notif_t=groups_more_posts_in_new_group&ref=notif
https://www.facebook.com/events/203744668164841
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Økonomi; Vores økonomi ser rigtig fornuftig ud og vi ligger pt. med et overskud på omkring kr. 150.000 før afskrivninger. Vi 
arbejder pt. på at få omkostninger mellem rideskole og pensionærdel opdelt yderligere pr. måned, så det bliver endnu mere 
transparent. 
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt den 15. juni hvor du som altid er velkommen til at 
kigge forbi uanmeldt i tidsrummet kl. 18.30-19.00. 
 

 
Rideskolen 
Vi er nu tilbage på normal holddrift og det er dejligt ikke længere at SKULLE ride udenfor, men selv at kunne vælge ift. vejret. 
 
Holdridning på forårets helligdage – her har vi holdt ekstraordinært åbent, som tak for din støtte under hele Covid-19. 
 
Sommerferie; Rideskolehestene går på sommerferie søndag den 4. juli - og rideskolen starter op igen mandag den 2. august. 
 
Rideskoleheste; Jitana er snart retur ’efter barsel’, og vi forventer at se hende igen i starten af august, hvor hun så skal rides i 
form igen. 
 
Vi vil gerne købe en rideskolehest mere, men der er langt imellem de gode 4-benede for tiden, så vi trækker den til vi finder en vi 
synes passer.  
 
Rideskolestævne; Planlægger vi med til september (data endnu ikke fastlagt). Her i foråret har vi ift. rideskolen i stedet valgt 
ekstraordinært at tilbyde ridning på helligdage, 2 ekstraordinære uger i sommerferien samt afholdelse af ridelejr.  
 
Ridelejr afholdes i uge 30 letøvet og øvede ryttere – og begge lejre er udsolgt. 
 
Aktiv Sommer; vi har netop fået tilbagesvar fra Høje Taastrup kommune om dette, og det afholdes i uge 27 og 28, så hold øje 
med denne udmelding, som kommer direkte fra kommunens side. 
  
Parterne; Best bo har fået ny part – Sisse Boderskov (vi har desværre endnu ikke et foto af de 2 sammen). 
Parterne havde søndag den 30. maj et fantastisk fotoshoot med hestene, og det er blevet til en masse meget skønne fotos. Der 
afholdes fotoshoot igen til august for parterne. 
 
Ungdomsklubben efterspørger flere hold, og vi er ved at kigge på muligheden for dette. 
 

 
Pensionærdelen 
Stemningen er høj i gruppen, og alle hjælper hinanden på kryds og tværs – det er bare skønt at opleve. 
 
Undervisningsudvalget ser i øjeblikket på muligheder for ny berider, ligesom vi ønsker en springunderviser i sommerhalvåret, 
som kan have ryttere udefra. 
 
Herpes; der har været nogle tilfælde af ’den farlige’ herpes på nogle pensionærsteder og vi har derfor været i tæt dialog med 
KVL omkring forebyggelse af smitte, men det er desværre ikke muligt at vaccinere os ud af det, så derfor er det meget vigtigt 
man er påpasselig. 
 
Miljøtræning; udflugt fra VER til Horsepark Danmark i Lejre i april blev desværre aflyst grundet 
COVID19, men i stedet har pensionærerne selv taget initiativ til at gennemføre miljøtræning 
hos os.  
 
 
 
 
Tak for nu og på gensyn til Generalforsamlingen. 
 
Mange hilsner  
Bestyrelsen 


