Informationsreferat
No 10 fra bestyrelsesmøderne i januar, februar og marts (slået sammen)
Den 25. marts 2021

Vi glæder os til forhåbentlig snart at kunne byde dig
’indenfor’ igen.

Jubii – vi skal holde Vestegnsridtet den 27. juni

Kære alle medlemmer
Hvor var det bare skønt at kunne byde alle rideskoleeleverne retur den 1. marts – dejligt at se jer igen og mærke lidt liv.
I har alle har været rigtig gode til at overholde de restriktioner, som vi pt. er underlagt, men som er nødvendige for, at vi kan
gennemføre holdridning. Vi kører med midlertidige holdplaner i marts og april, og vi er klar over det giver logistiske udfordringer
– men nu nærmer foråret sig, og det betyder flere lyse timer i døgnet og vi begynder at nærme os en normalisering af
holdafviklingen.
Klubben er kommet godt igennem 2020. Jer som ikke har kunne komme og ride har støttet tillidsfuldt og loyalt, og vores
pensionærer og ansatte har i tæt samarbejde motioneret og passet rideskolehestene og holdt faciliteterne vedlige – ligesom vi
har undgået at skulle sige farvel til heste og ansatte. Sammenhold så det batter!!
Og for at ’give hvad vi kan igen’ har vi valgt at holde ekstraordinært åbent for ridning i forårets helligdage og 2 uger i forbindelse
med sommerferien.
Klubben er i drift igen og stærkere end nogensinde - fra hjertet tak for alles vedholdende støtte til rideklubben.
Med venlig hilsen
BESTYRELSEN OG PERSONALET

GENEREL KLUBDRIFT

Generalforsamling
Grundet forsamlingsforbud måtte vi skyde afholdelse af generalforsamlingen, som skulle være afholdt i februar. Ingen kender pt.
Myndighedernes planer om hvornår det kan blive muligt at afholde generalforsamling, og som vi har meldt ud så vil den blive
afholdt når det igen er muligt.

Arbejdsdags weekend den 24. og 25. april
Lørdag den 24. april er det fra kl. 13-19 / Søndag den 25. april er det fra kl. 10-16.
Trods nedlukning og restriktioner så ’står tingene ikke stille’, og der er nu behov for, at vi får
udført nogle større praktiske opgaver/projekter rundt klubbens faciliteter, så vi dels får
vedligeholdt det, som trænger, men også får taget hånd om nogle ting og områder, som skal
være klar til at vi kan drifte normalt igen ift. rideskoledrift, stævner mv.
Så derfor håber vi at, alle der har mulighed for det, vil komme og bidrage – og vi tilretter
naturligvis med overholdelse af restriktioner. Klubben sørger for forplejning.
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Personalet
Vi vil gerne fremhæve vores personale, som alle bare er så dedikerede og fantastiske. De samarbejder på kryds og tværs,
vikarierer for hinanden og det giver bare sådan en dejlig ro, at alle er der for hinanden.
I stalden på hverdage har vi Anders, Vlad og Megan, og sammen er de et team, som kompetencemæssigt komplimenterer
hinanden fantastisk godt i forhold til både små og store driftsopgaver, som hverdagen ’på en gård’ kræver - alt fra foder,
håndtering af heste, staldarbejde, medlemmer, maskiner, udendørsarealer osv.
Vores faste undervisere på elevholdene er vellidte, de er dygtige og altid villige til at hjælpe hinanden ved sygdom, ferie mv. I gør
det bare så godt!
I weekender og til aftenfodring har vi nogle skønne aftenfoder- og weekendvagter, som nærmest ’står i kø’ for at hjælpe til - og
de stiller også altid op til en ekstra-opgave og har været guld værd her under nedlukningen. Og så har vi fået en god håndfuld
fast-tilknyttede vikarer som vi kan trække på når noget sker i sidste øjeblik.
Og i denne forbindelse skal en KÆMPE TAK til
Nataline lyde for alle de fantastiske
aktiviteter, lege og konkurrencer, som du har
lagt op på VERs facebookgruppe under vores
nedlukning – ligesom du har været en knag i
stalden til at gå praktisk til hånde med
rideskolehestene. Du har i den grad formået
at ’være limen’, hvor du har holdt kontakten
vedlige for os alle, og givet os et indblik i
mulernes hverdag under nedlukningen. Og du
er som et Duracell batteri – du bliver ved, og
er nu i gang med rideskole- og partaktiviteter,
som skal søsættes her i foråret og hen over
sommeren – du er pis’ go’ Nataline!!

Stævner
Grundet COVID19 har vi måtte aflyse nogle stævner i efterår og vinter, men med lysere tider og langsom genåbning i samfundet,
så satser på vi på at kunne gennemføre planlagte stævner i maj og juni.
Følg med på DRF.DK her - klik
Vestegnsridtet 2021 – Efter nogle års pause er det glædeligt at kunne melde ud, at vi igen er klar til at afholde Vestegnsridtet.
Stævnet har start og slut på VER, og det er søndag den 27. juni 2021.
Der vil være klasser fra LD 7 km til LA 68 km. I LB-klassen afholder vi Distriktsmesterskab for Distrikt 1.
Alle kan deltage - og alle som gennemfører 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.
Her finder du link til årets propositioner - klik
Her finder du Facebookgruppen klik
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.
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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 3 klasser:
• 1.: 4-7 km, med en hastighed på 2-9 km/t -trækker tilladt
• 2.: 8-15 km med en hastighed på 6-12 km/t.
• 3.: 16-25 km med en hastighed på 7-12 km/t.
Her finder du link til facebookgruppen samt tilmelding klik
Rideskolestævne; I forhold til rideskolestævne planlægger vi med dette 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.
Materiale, anlæg og faciliteter – MAF
Opgaverne er mange og ønskerne store, og det kræver benhård prioritering både økonomisk og ressourcemæssigt. Pt. er
prioriteringerne at finde løsning for;
- 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.
Næste bestyrelsesmøde er planlagt den 13. april hvor du som altid er velkommen til at
kigge forbi kl. 18.00-18.30 – skriv lige inden så vi ved du kommer, og kan tage forbehold
ift. til forsamlingsforbud. Og har du punkter du ønsker vi drøfter på mødet, så sender du
dem senest 10. april.

Rideskolen
I er tilbage
om end det er under særlige forhold og med midlertidig holdplan, men I er her og vi er i gang igen.
Hvis nogen skulle have misset holdplanen pr. 1. april, så findes den på klubbens forside www.vestegnensrideklub.dk
under ’nyttige links’.
Holdridning på forårets helligdage samt over sommeren - ekstraordinært åbent
Som tak for din støtte under hele Covid-19, vil vi gerne give dig igen, hvor vi kan. Uden din månedlige støtte, havde klubben ikke
stået her så stærkt, som den gør nu – og vi har heldigvis undgået, at skulle sige farvel til heste og ansatte.
Som følge deraf har vi besluttet at holde ekstraordinært åbent på forårets kommende helligdage, samt et par uger ekstra i
sommerferien, for at forsøge at kompensere for de ridetimer, som du har misset under nedlukningen.
Så fra hjertet tak for alles vedholdende støtte til rideklubben!!!
Sommerferie
Rideskolehestene går på sommerferie søndag den 4. juli - og rideskolen starter op igen mandag den 2. august.
Aktiv Sommer
I skrivende stund er det ikke endeligt besluttet hvordan Høje Taastrup vil afvikle Aktiv Sommer i år. De har et nyt set-up på
tegnebrættet, så vi afventer endeligt udspil omkring fra Kommunen. Hvis Aktiv Sommer ikke involverer os i år, så finder vi på
noget andet sjov og ballade til jer
.
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Ridelejr
Vi tilbyder i uge 30 minilejr for de letøvet og øvet rytter, hvor man som deltager skal kunne ride alle 3 gangarter uden trækker
(skridt, trav og galop), samt være frisk på lidt spring. Der er beklageligvis i år ikke kapacitet til også at afholde ridelejr for
begyndere. Der er sendt information ud omkring dette til de rideskole-elever, som har mulighed for at deltage.
Jitana
Husker du Jitana vores nye rideskolehest fra Spanien, som vi fandt ud
af var gravid? Du har måske fulgt lidt med via opslagene på Facebook?
Alt går vel med både føl og mor Jitana, som vil komme retur til os efter
sommerferien. Det bliver søster Rumba sikkert glad for.
Nye parter
Der er kommet 2 nye parter i partgruppen – velkommen til jer begge.
Johanne har fået part på Ibrahim

Og Malik har fået part på Sally

.

Pensionærdelen
Hold da op hvor har I bare været skønne og til stor hjælp under nedlukningen. I har virkelig stillet op med hjælp ift.
rideskolehestene som skulle motioneres og passes under nedlukningen – det har bare været klubånd når det er bedst – tak!!
Vi har siden 1. januar 2021 fået 4 nye heste i pensionærdelen - velkommen til;

Freyas nye Bailaora fra Spanien

Mette & Conrad

Hanne og Indian Mayflower

Anne og Amalthea Firfod

Træpiller og Spåner; vi har fået forhandlet nogle bedre priser på plads, og det skal naturligvis komme vores pensionærer til
gode, og derfor er priserne i shoppen sænket, så nu bør det ikke længere kunne betale sig selv at køre i et byggemarked og købe.
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Udflugt fra VER til Horsepark Danmark i Lejre d. 18. april
Vi skal ned og ’lege’ med vores 4-benede venner i Horsepark Danmark. Her vil Charlotte Lemming guide deltagerne igennem en
masse forhindringer – det bliver anderledes, lærerigt, sjovt – og det er super yoga og mental træning for hestene, som bliver
styrket i bedre at kunne placere deres ben og få en bedre balance.
Vi glæder os til dagen

og tak Maria.

Billeder fra parken

Blå mappe
Vi har fået udarbejdet en elektronisk udgave af den blå bog, som løbende opdateres. Den Blå bog er tilgængelig på
pensionærsiden, og altid ’lige ved hånden’, hvis der skulle være behov for at tage kontakt til en pensionær. Kæmpe stykke
arbejde du har lavet der Pernille – tak.

A view from above
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