
 

 

Informationsreferat  
No 08 fra bestyrelsesmøderne i august og september (slået sammen) 
 

 

                      
 

 
Kære alle medlemmer 
 
Der er i øjeblikket stigende smittetryk i Danmark - også i Høje-Taastrup Kommune, og som følge heraf har vi netop udsendt 
klubbens restriktioner til hvordan vi alle skal forholde os, når vi færdes i klubben/er til ridning. Vi følger situationen nøje og 
handler ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger samt Høje Taastrups anvisninger - vi skal passe godt på hinanden og forebygge 
spredning af COVID19. 
 
Flere af Jer har skrevet retur og takket for, at vi tager dette alvorligt – tak for jeres feedback. 
 

 

STØTTE FRA DIF OG DGI’S FORENINGSPULJE 

I august måned sendte vi ansøgninger om støtte til 2 projekter afsted til DIF og DGI’s foreningspulje, og vi er kisteglade over at 
have fået fuld støtte til vores 2 projekter. 
 

TREC forhindringer 
Vi har fået kr. 23.000,00 til at bygge TREC 
forhindringer for. 
 
TREC er en disciplin, hvor samarbejdet 
mellem hest og rytter kommer på prøve. 
Der fokuseres på rytterens og hestens 
samarbejde ved forhindringer og med stor vægt på rytterens evne til guide hesten gennem forhindringsbanen samt hestens 
lydighed.  

 
Vi kommer til at bygge omkring 11 forhindringer hvor 7 af forhindringer er mobile, således de kan flyttes indendørs, når vejret er 
for dårligt til at ride ude. De forhindringer vi ønsker at bygge afspejler forhindringer, som man på hesteryg kan møde på en lang 
tur i naturen fx åbne en låge, ride gennem vand, over en bro osv. Her arbejdes med hestens tillid, mod, håndterbarhed og 
sikkerhed.  
 
TREC forhindringerne er til brug for både rideskolen, pensionærer samt de omkringliggende gårde. Målet på sigt er at afholde et 
fuldt TREC stævne (består af 3 faser), men vi lægger ud med et PTV cup (kun forhindringsdelen) for både rideskolen og 
pensionærer til januar. Forud for cup’en vil der naturligvis blive arrangeret træningsdage, så alle kan stifte bekendtskab med 
disciplinen - mere information herom tilgår senere. 
 
 

Nye toplag i både lille og store ridehus 
Vi har fået kr. 30.000,00 til at renovere vores ridehusbunde. 
 
Alting starter fra bunden! Alle ryttere kan skrive under på at dårlige bundforhold er skyld i mange uheld og skader. Vilde 
heste lever og udfolder sig i naturen. Vi har bragt dem i en anden situation, og det er vores ansvar at skabe forhold som gør, 
at de trives bedst muligt – herunder at give dem en god fast og let fjedrende bund at ’være på arbejde i’. 
 
Dette er endnu ikke fastlagt hvornår arbejdet bliver udført, og det skal I naturligvis nok høre nærmere om. Vi glæder os til 

at kunne tilbyde jer alle nogle lækre og sikre bunde at ride i. 
 
 

 

Vestegnens Rideklub 
Stubbekorsvej 24B 

DK-2630  Taastrup 
www.verklub.dk 

  

Sofie måtte traditionen 

tro i ’baljen’ med sin 

DM bronzemedalje. 

TILLYKKE TIL SOFIE 

   

 

 



 
Rideskolen 
Nye rideskoleheste 
Vi har efter sommerferien fået 5 nye rideskoleheste, og de fungerer rigtig godt i rideskolen og vi har været super heldige at få 
disse skønheder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partmøde 
For dem med part på rideskole heste/ponyer afholdes der partmøde tirsdag den 29. september kl. 19 i gammel rytterstue. 
 
Rideskolestævne afvikles 15. november 
Husk vi afvikler rideskolestævne og at tilmeldingsfristen er den 2. november 2020. Der er i skrivende stund kun 11 pladser 
tilbage, så tøv ikke for længe. Du har via mail fra klubmodul modtaget invitation til deltagelse. 
  

Efterårsferie og ridning 

Der er i efterårsferien helt normal ridning, så kom frisk       
 
Ridning jul og nytår 

❖ 23. december; sidste holdundervisning inden jul  
❖ 24., 25. og 26 december bliver der mulighed for at få enetimer, så skriv jer dette bag ørerne – vi kommer retur med 

mere information herom først i december.28., 29. og 30 december er der normal holdundervisning 
❖ 31. december og 1. januar 2021 ingen holdundervisning 
❖ 4. januar 2021 starter holdundervisning op igen 

 

 
Pensionærdelen 
Anders Egelund og privat undervisning; Anders må naturligvis gerne undervise vores pensionærer. En showstopper for 

dette kan være Anders manglende tid, men tag gerne fat på ham og hør om muligheder.  
 

Special aftaler omkring underviser til særlig sportslig event; Har du et sportsligt mål, som du gerne vil nå, og som vil kræve 

en eller anden form for særlig underviser i en periode, er det muligt at få godkendelse til dette via Bestyrelsen. Skriv derfor 

endelig hvis du ønsker særlig tilladelse til noget.  

 

Pensionærmøde; Afholdes i gammel rytterstue onsdag den 7. oktober kl. 18.30-20.30.  

 
Stævne; Vi holder C-stævne i dressur den 10. oktober for privatryttere. Tilmelding via DRF. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde er planlagt den 6. oktober, hvor du som altid er velkommen til at kigge forbi i tidsrummet fra kl. 18.00-18.30. 
 

 
 

 
De bedste hilsner 

VERs bestyrelse 

    
Søstrene Jitana & Rumba          

                         Fetsje                                            Sally                                     Mickey                            

Opfordring til alle klubmedlemmer om at blive medlem af 
klubbens officielle facebook gruppe, da information af mere 
uformel karakter ofte skrives her. Klik her 
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