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Kære alle medlemmer
Først og fremmest skal den største klapsalve man kan forestille sig lyde til Bibi Hollenberg og Dorthe
Sabroe, som har stået i spidsen for Corona Pinse ridtet 1. juni, hvor 951 ryttere deltog landet rundt –
af hjertet tak for Jeres enorme støtte til klubben!
Yderligere skal der lyde en tak til #aktivhverforsig fra distirkt 1 for at have doneret os et tilskud til en
rideskolehest, som kan gå på vores handicaphold. Vi går nu i krig med at kigge efter en hest, som har
et rigtig godt hoved, er stærk og robust, og som vi mener vil passe til elevskolen.
Og vi har været så heldige at vinde for FEM TUSINDE KRONER hø til vores rideskoleheste – tak til jer som har indstillet os, og en
kæmpe tak skal lyde til Hestewrap.dk – også for at være så søde at komme helt fra Ringsted og levere en kæmpe læs til os.
Lørdag den 13. juni havde vi arbejdsdag og tak til ALLE som virkelig gav den en skalle – helt fantastisk. Og tak til mormor Lis
som i den grad fodrede os både morgen, middag og eftermiddag med lækkerier – ingen gik sultne hjem.

Rideskolen
Stor efterspørgsel efter begynderhold; Vi oplever i øjeblikket en meget stor søgning af begyndere til klubben, og har derfor sat
flere begynderhold på planen. Herudover går vi og pusler med at sætte flere hold på planen efter sommerferien, men mere
herom når planen er endelig.
Aktiv Sommer; Afholdes i samarbejde med Høje Taastrup Kommune og holdene var booket i løbet af nul komma fem. Vi er
naturligvis superglade for den interesse det har for kommunens borgere, og håber det bliver nogle rigtig
gode timer på VER for deltagerne.
HUSK DETTE! Rideskoleundervisning i juli; Der vil ingen undervisning være i uge 27&28 grundet Aktiv Sommer. Men fra uge 29
er der igen undervisning iht. holdplanen og juli er gratis, som tak for den støtte klubben fik i nedlukningsperioden.
Partordning; Vores søde Bubber er blevet ledig for part. Bubber er en ældre herre, og ønsker sig en stille og
rolig part, der holder af at hygge og roligere rideture. Han elsker kys, kærlighed og hyggetid, og er altid sød og
rolig at ride på. Vil passe godt til en yngre rytter, der ønsker at prøve kræfter med
at have part på en pony!

Bubber

Super smukke Chanel bliver også ledig som part. Hun er dygtig til at gå dressur og
kan også springe, og hun søger en part som har sin grundridning i orden da hun
godt kan få lidt hoppenykker ind imellem.

Chanel

Er du interesseret skriv til vestegnens.rideskole@gmail.com.
Rideskolestævne; Ligger på ’tegnebrættet’, og der kommer snart dato.

Pensionærdelen
Henrik Palm er retur, og har du lyst til at booke undervisning hos ham, så skriv til Pernille Braad Jensen.
Vanding af ride husene; Vores bund i ride husene er vældig tørstige og kræver vanding mindst 2 gange ugentligt. Vi skal
nok blive bedre til at melde ud i lidt bedre tid hvornår der vandes – og prøver at undgå at vande på helligdage!
Hestebyt kl. 11; Rigtig mange af jer har savnet muligheden for at jeres heste kunne blive lukket ud/ind kl. 11.00, og derfor
er det kommet retur, som en fast service, som man kan benytte sig af i tilfælde af smed eller dyrlæge. Dvs. ikke fordi det
regner

Skriv venligst til personale senest aftenen før, således de kan planlægge med det, og også for at sikre de ser opslaget.
Regler for brug af springudstyr; Flere har efterspurgt reglerne for brug af springudstyr på dressurbanerne. De er nu
inkluderet her.
Dressurens Venner Cup 2020; Hvis du er frisk på at være en del af et VER hold (kvalifikation 4.-5. juli 2020 i Hvalsø), så
kontakt Charlotte Timmol. Se mere her
Ny hø-leverandør; Vi er nu startet på at køre det nye hø ud og der er rigtig gode tilbagemeldinger – fedt!
Stævner – privat heste
Sæt gerne kryds i kalenderen - om end du skal ride eller kun hjælpe

.

Resten af 2020:
2021 jan-marts
25. &26. juli dressur D
23. & 24. januar dressur C
5. & 6. september spring D
13. & 14. februar spring D
10. & 11. oktober dressur C
13. & 14. marts dressur D
21. & 22. nov. spring og dressur D
Kvalifikation til DM i dressur, pony; Sofie kvalificerede sig lørdag den 13. juni til DM dressur, pony individuel og skal
naturligvis repræsentere VER – tillykke!

Næste bestyrelsesmøde; Afholdes den 25. juni med åbent for medlemmer i tidsrummet kl. 18.00-18.30.
De bedste hilsner
VERs bestyrelse

