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Vestegnens Rideklub 

 

Vestegnens Rideklub (VER) er beliggende på en lejet grund i Nordparken.  

Lejemålet løber frem til år 2041.  

 

Vestegnens Rideklub er stiftet den 23. februar 1967 og er en selvejende institution med 

hjemsted i Høje Taastrup Kommune (HTK). Ejerskabet af bygninger på stedet er fordelt ved, 

at stalden med kontorområdet er ejet af HTK, og de resterende bygninger er ejet af VER. 

Der er indgået en driftsaftale mellem HTK og VER,  som regulerer ansvarsdelingen samt det 

årlige tilskud til klubbens drift af Rideskolen. 

 

Klubbens formål er at skabe gode rammer og muligheder for, at medlemmerne kan dyrke 

ridesporten, og med udgangspunkt i og ansvar for fællesskabet og det sociale liv i klubben at 

udbrede kendskabet til ridesporten samt oplære rideskoleeleverne i alt vedrørende hestens 

brug og pleje.  

 

Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive rideetablissementet, som omfatter 

både rideskolen og pensionærdelen.  

 

Gennem dette formål er det klubbens vision at være Vestegnens mest eftertragtede Rideklub, 

hvilket betyder, at medlemmerne vælger os, fordi klubben kan være med til at udvikle og 

fastholde den enkeltes lyst til at være i ridesporten. Opnåelse af vores vision skal bl.a. måles 

ved, at medlemstallet af aktive medlemmer er højt, samt at udskiftningen er lav. 

Bestyrelsen 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 og maksimum 7 medlemmer, 

som alle vælges på generalforsamlingen for 2 år. Formand og kasserer vælges direkte på 

generalforsamlingen. Den valgte bestyrelse konstituerer sig med næstformand, sekretær og 

formænd for de enkelte udvalg. 

Bestyrelsens sammensætning 

Klubbens bestyrelse fik efter den ordinære generalforsamling den 23. marts 2022, følgende 

sammensætning:  

 

Formand:   Tina Storbugt  

Kasserer:    Lone Rasmussen 

Næstformand:   Bonnie De Place 

Sekretær:    Nataline Frydendahl Jensen  

Bestyrelsesmedlem:  Heidi Profft Jacobsen 

Bestyrelsesmedlem:  Inger Krogh-Jensen 

Bestyrelsesmedlem:  Jette Jeurissen-Bonne 

Bestyrelsessuppleanter - 1.: Sofie Lundstrøm Weywadt 
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Revisorer: 

Revisorer interne:                        Charlotte Hoffmann-Timmol  

Revisorer interne:                           Annette Nielsen  

Revisorsuppleant:           Christine Rohde  

Revisor ekstern:           Per Johansen  

På valg til kommende generalforsamling: 

Kasserer - Lone Rasmussen   - modtager genvalg 

Næstformand - Bonnie De Place                   - modtager genvalg 

Sekretær - Nataline Frydendahl Jensen - modtager genvalg 

Suppleant - Sofie Lundstrøm Weywadt       - modtager ikke genvalg 

 

De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, opfordrer til, at medlemmer, som har noget at 

bidrage med i bestyrelsesarbejdet endelig stiller op – der er ingen ’hellige køer’, og alle 

berettigede er velkommen til at stille op. 

Ved ønsket om at stille op vil vi dog gerne synliggøre, for at undgå kedelige overraskelser, at 

bestyrelsesarbejdet kan være krævende i form af møder, og at driften af rideklubben er fordelt 

mellem bestyrelsesmedlemmerne.  

Bestyrelsen har i det forløbne år:  

• Afholdt 14 ordinære bestyrelsesmøder, hvor nogle af disse var åbne for medlemmer. 

• Afholdt arbejdsmøder med fokus på ventelisteregler/boks med ansvar, økonomi m.v. 

• Afholdt en del kortere ad-hoc møder ved behov. 

• Løbende afholdt personalemøder samt 1til1 med medarbejderne. 

• Afholdt møder med pensionærer. 

• Haft løbende kontakt med HTK, Kultur og Fritid. 

• Været repræsenteret i Distriktsbestyrelsen, DRF´s distrikt 1. 

• Været repræsenteret i Sammenslutningen af Vestegnsklubber. 

• Brugt DRF og DGI’s kompetencer til udvikling af klubben og bestyrelsen. 

Bestyrelsen har behandlet følgende sager:  

• Udarbejdet årsberetning. 

• Udarbejdet budget. 

• Udarbejdet årsrapport. 

• Review af årsrapporten ved interne og eksterne revisorer. 

• Udarbejdet månedlig regnskabsforklaring og analyse af månedsregnskaberne. 

• Indhentet tilbud og forhandlet kontrakter med leverandører i samarbejde med 

personalet. 

• Indberetning af medlemstal til DIF/DRF. 

• Indberetning af medlemstal i HTK, ansøgt om drifts- og juniortilskud. 

• Fremsendt årsrapport og årsberetning til Danske Bank og HTK.  

• Ansættelser og afskedigelser - udarbejdet jobbeskrivelser. 

• Håndtering af løn til medarbejderne. 

• Revideret funktionsbeskrivelse for bestyrelse og udvalg. 

• Udarbejdet oversigt med de vigtigste opgaver i bestyrelsen og udvalgene. 
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• Løbende behandlet henvendelser til klubben bl.a. fra medlemmerne i rideskolen, 

opstaldningen og øvrige. 

• Håndteret ventelister til rideskolehold og opstaldning. 

• Udarbejdet kontrakter med nye pensionærer, samt on-boarding. 

• Arbejdet med CHR-registrering.  

Personale: 

Medarbejder Ansættelsesperiode Type opgave 

Faste medarbejder 

Anders Egelund Ansat 01.08.20  Rideskoleleder og staldmedarbejder  

Vlad Sorin Sima Ansat 1.02.21 Staldmedarbejder  

Mette Alempiew Ansat 01.05.21  Rideskoleunderviser fredag, lørdag 

Sabine Haagensen Ansat 03.03.22 Staldmedarbejder (På barsel) 

Cecilie Kirkebække Ansat 26.10.22 Staldmedarbejder (Barselsvikar) 

Bettina Hartvig Have Ansat 01.10.20  Rideskoleunderviser klubhold 

Liva Lerche Ansat 01.11.22 Aften fodervagt 

Helena Brinkbæk Ansat 01.09.22 Aften fodervagt  

Emmelie Schmidt Ansat 01.12.20  Aften fodervagt 

Vikarer/weekendvagter 

Megan Profft Jacobsen Ansat 01.10.19 Weekendvagt  

Rikke Juul Østberg Ansat 01.09.21 Weekendvagt 

Melina Skaalum Ansat 1.05.2022 Weekendvagt 

Mathilde Andresen Ansat 1.11.2022 Weekendvagt 

Jenny Storbugt Ansat 01.11.17 Vikar for Rideskoleunderviser  

Asta Glensvig Nymann Ansat 01.08.21  Aktiv sommer  

Finn Kofoed  Ansat 1.09.22  Vikar til stalden  

Vi har sagt farvel til følgende personale i 2022  

Maria Schøsler Westergaard  Weekendvagt 

Frederikke Hoffmann-Timmol  Fodervagt fredag  

Christine Rohde   Rideskoleunderviser fredag 

Marc Morbelli-Zinck   Rideskoleunderviser tirsdag og fredag  

Simone Ørgaard   Fodervagt mandag og onsdag 

Emma Emilie Bach Petersen  Weekendvagt 
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Alle medarbejdere har skriftlige ansættelsesaftaler. VER har indhentet børneattest på alle.  

Lønnen udbetales via Danløn. 

Øvrigt personale tilknyttet  

Bestyrelsen har indgået samarbejde med nedenstående freelance-undervisere. Samarbejdet 

fortsætter så længe, der er opbakning fra et passende antal ryttere på VER. Samarbejdet 

evalueres løbende af Undervisningsudvalget, både i forhold til opbakning og fordeling af 

undervisningstider i ridehuset.  

 

Bestyrelsen har eller vil i nær fremtid indhente børneattester for nedenstående freelance 

undervisere:  

 

Dressur 

• Berider Dennis Holst.  

• Træner Kitt Sørensen  

• Underviser Jesper Andersen – aftalen er ophørt medio 2022 pga. for få deltagere  

• Underviser Michala Lisgaard 

 

Spring 

• Sofie Teglbjærg - samarbejdet er ophørt pr. 1/8 2020, men er genoptaget primo 2022. 

Klubmedlemmer 2022 

• Juniormedlemmer   151  

• Seniormedlemmer   152 

• Heraf passive        0 

• I alt     303  

 

Opgørelsesperiode er fra 1/1 2021 til 31/12 2022.  

Opstaldningspladser  

Rideklubben har 49 opstaldningspladser: 

Indendørs 

•   8 ponybokse på 12 kvm.  

• 27 hestebokse på 14 kvm. 

 

Udendørs 

•   2 ponybokse på 12 kvm. 

• 12 hestebokse på 14 kvm.  

 

Fordelingen af boksene er 20 til rideskoleheste- og ponyer og 29 bokse til privatheste- og 

ponyer, herunder én boks til rideskoleleder. 
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Rideskolen 

Der har været fuld knald på rideskolen og arrangementerne efter Covid-19. 

Rideskolen er forsat eftertragtet, og der er stort set altid at finde over 250 på venteliste til 

rideskolen.  

Vores elevheste har haft minimalt med sygedage. I 2022 har vi desværre måtte tage afsked 

med en af rideskolehestene.  

Det seneste års tid har vores rideskole trukket flere øvede rytter til, mange med erfaring fra 

egen hest – og dette afspejler sig også på uddannelsen af flere af vores rideskoleheste. 

På trods af den stigende inflation oplever vi ikke en nedprioritering af behovet for at gå til 

ridning, og det kan vi jo kun takke både elever og forældre for.  

Heste og ponyer 

Rideklubben ejer pr. 31. december 2022 20 heste og ponyer og har 1 pony til låns.  

Klubben sikrer med månedslister antal timer elevhestene går, og alle rideundervisere så som 

vikarer deler samme bog.  

På den måde sikrer vi, at arbejdet retfærdigvis fordeles mellem hestene, og at ingen heste 

lider overlast. 

Vores rideskoleheste og -ponyer: 

Charlie  

Just Cordillio  

Corna Sarah  

Painted Diamond   

Takoda  

King  

Tarzan  

Foxy Lady   

Best Bo  

Ibrahim  

Dancing Joy   

Fetsje   

Rumba   

Sally   

Mickie   

Trippe  

Hr. Hansen  

Jitana   

Tjalfe  

Tazan Købt november 2022  

Pepsi Lånepony– ejes af Cecilie Kirkebække  

Chanel Aflivet juli 2022, efter længerevarende 
sygdom 
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Rideskolehestenes røgt og pleje  

• Fast tilknyttet dyrlæge til rideskolen: KVL. 

• Fast tilknyttet til årlig vaccination, rasp af tænder og helbredstjek: KVL. 

• Fast tilknyttet rideskolen som beslagsmed: Peter Bihlet.  

• Alle rideskoleheste- og ponyer har hestepas, ejercertifikat og er udelukket fra konsum. 

• Klipning, behandling af mindre sår, motionering/pleje i skadesperioder.  

Anders og Nataline har det overordnede ansvar, der i praksis uddelegeres til det faste 

personale eller parterne. 

Holdundervisningen  

Den ugentlige holdundervisning er fordelt på begynder, letøvet, øvet niveau og hver onsdag 

har vi fast springhold. Holdundervisningen er fordelt på eftermiddags- og aftentimer mandag til 

lørdag, og søndag er elevhestenes ugentlige fridag.  

Alle begynderhold rider 45 min, er max. 7 rytter pr. hold og rider i det lille ridehus. 

Letøvet og øvet hold rider 1 time og er max. 10 ryttere pr. hold og rider i det store ridehus, 

undtagen et enkelt letøvet hold om torsdagen, hvor der er 7 ryttere i det lille ridehus. 

Ridetimerne varieres i ugens løb, for både rytter og heste. Der bliver afholdt byttedage, redet 

spring/dressur/tur m.m.  

Rideskolerytterne rider som udgangspunkt på den samme hest/pony, så længe det giver 

mening for hestens og rytterens uddannelse og logistikken, herunder bl.a. rimeligheden i, at de 

erfarne ryttere rider de lidt sværere heste og overlader de lettere heste til de mere uerfarne 

ryttere. 

Partordning 

Partordning indebærer, at rytteren har den samme hest/pony at ride på i alle lektioner, 

undtaget byttedage. Rytterne lærer at passe og pleje hesten/ponyen og tage ansvar for dens 

udstyr, boks og pleje. Koordineringen af partordningen fortages af Anders Egelund og 

Nataline, som sikrer rette match mellem hest og rytter. 

Nataline har i den daglige rolle som partansvarlig ansvaret for kommunikationen til parterne 

samt diverse partarrangementer.  

• Alle parter har 12 timer pligttimer pr. år.  

• Der findes særlige retningslinjer for parter.  
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Rideskolen har haft følgende arrangementer i 2022 

• Dressur stævne d. 20. marts og 18. september. 

• Springstævne d. 19. juni og 4 december.  

• Terrænture og enetimer uge 26. 

• ”Prøv ridning” uge 27, for børn på venteliste til rideskolen.  

• Aktiv sommer uge 28, for børn i HTK. 

• ”Hesteejer” mulighed for de øvede ryttere mandag – fredag i uge 27 og 28. 

• Ridelejr i uge 29. 

• Terrænture i efterårsferien.  

• Ryttermærke 1 gennemført af 34 elever.  

• Ryttermærke 2 gennemført af 26 elever. 

• Lær at lave rosenknopper kursus i marts. 

• Opsadlingsskursus i februar og august.  

• Påskeorienteringsløb. 

• Miljøtræningskursus for parterne. 

• Hawaiifest d. 26. august. 

• Partfotografering. 

Pensionærer  

VER har 29 pensionærer der spænder vidt: 

• Ryttere fra 12 år til seniorer. 

• Ungheste, modne heste og semi-pensionerede heste. 

• Dressur, spring, tur, hygge. 

• Seriøs konkurrence, konkurrence for sjov og motionister. 

• Ponyer og heste.  

 

Men selvom vi er meget forskellige, opleves pensionærgruppen meget homogen.  

Interessetimer pensionærer 

Alle pensionærer skulle i 2022 bruge 24 arbejdstimer om året, og timerne lægges både i 

udvalg og på arbejdsdage. Mange pensionærer lægger imidlertid langt flere timer end deres 

interessetimer på mange forskellige opgaver, hvilket bestyrelsen og klubdriften sætter stor pris 

på.  

Fra 2023 har bestyrelsen valgt, at antallet af interessetimer stiger, så der er 30 timer årligt pr. 

boks og ikke længere afslag ved flere heste. 

Venteliste 

Bestyrelsen har i 2022 arbejdet med ventelisteregler, og vi har indført et årligt gebyr på 100 

kr.- for at sikre seriøsitet omkring ventelisten. 

Da vi startede oprydningen i december 2022, havde vi 128 på venteliste til boks.  

Efter oprydningen har vi 42 på venteliste til boks.  
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VER´s udvalg nedsat efter ordinær generalforsamling 2022:  

Stævne- og Sportsudvalget  

Udvalgets formand: Jette Jeurissen-Bonne 

Udvalgsmedlemmer: Hanne Dehn, Merete Fastø, Mette Alempiew og Nataline Frydendahl 

Udvalgets opgaver: At afholde stævner for heste/ponyer på E, D og C niveau 

 

Året bød på ændringer i medlemsstaben, tidligere medlemmer er stoppet bl.a. på grund af 

flytning fra VER, men nye er heldigvis kommet til og vi modtager meget gerne endnu flere 

interesseret i vores udvalg. Målet er, at vi over tid, har 3 underudvalg: rideskolen, dressur og 

springning.  

I 2022 har vi besluttet at øge samarbejder mellem rideskolen og privatrytterne. Vi vil gerne 

udnytte kompetencerne på tværs og bygge en stærkere bro imellem vores medlemmer til gavn 

for alle. Derfor har og vil vi fremover se stævne weekender med rideskole starter den ene dag 

og privat stævner den anden dag.    

I løbet af 2022 har vi haft en pæn aktivitet af stævner. Vi har holdt 2 dressur stævner på C 

niveau samt 6 stævner på D og E niveau i spring og dressur med pæne tilmeldinger samt 

meget fine tilbagemeldinger fra ryttere, dommere og TD’er til alle stævnerne. D. 21. maj var vi 

værter til Vestegnsmesterskaberne. Her var vi fra VER så gode, at vi blev nr. 1 for hold med 

Hanne, Anders, Christine og Freya på holdet og i den individuelle konkurrence vandt vi 2. og 

3. pladsen med Anders og Freya. KÆMPE tillykke til de deltagende ryttere. De fine 

tilbagemeldinger på vores udendørs springstævne i sommers, har betydet, at vi i 2023 vil 

kaste os ud i et større springstævne på C-niveau og håber meget, at vi får stor opbakning fra 

vores heldigvis altid meget trofaste hjælpere. 

 

Hjemmeside - Kommunikationsudvalget  

Udvalgets formand: Sofie Weywadt 

Udvalgsmedlemmer: Bonnie De Place, Nataline Frydendahl Jensen 

Udvalgets opgaver: Løbende opdatering af hjemmesiden med relevante informationer og 

galleri, nyhedsinformation, aktivitetskalender og løbende opslag til personale og medlemmer 

på klubbens Facebook-sider. 

 

I 2022 har kommunikationsudvalget udsendt et informationsreferat og et sommeraktivitets-

informationsreferat, samt referater fra samtlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsen er overgået til 

at udsende relevant information i højere grad via referater fra bestyrelsesmøder, samt bidrage 

med oplæg til pensionærmøder, fremfor informationsreferater. Derudover er der sket en del 

ting på klubbens hjemmeside over det seneste år, hvor mange sider er blevet opdaterede og 

hjemmesiden har fået en generel oprydning. Udvalget har løbende lavet opslag via Facebook, 

hvor der er en stor grænseflade til klubbens medlemmer.  
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Rideskole-Junior- og Velfærdsudvalget  

Udvalgets formand: Nataline Frydendahl Jensen 

Udvalgets medlemmer: June Nielsen, Irene Renée Viggo, Melina Skaalum, Mette Amdisen og 

Rikke Kirkegaard. 

Udvalgets opgaver: Planlægge og arrangere aktiviteter for rideskoleryttere, juniorer og 

privatryttere. 

I 2022 har udvalget haft større udfoldelsesmuligheder og haft mulighed for at benytte en større 

del af det afsatte beløb til rideskoleaktiviteter efter Corona.  

Tilbage i april afholdt vi et påskeorienteringsløb med fokus på at styrke det sociale. I august 

stod den på endnu en sodavandsfest, denne gang med temaet “Hawaii”. 

 

Materiel- og Anlægsudvalget 

Udvalgets formand: Heidi Profft Jacobsen  

Udvalgets medlemmer: Heidi Profft Jacobsen, Michael Nørremark, Pernille Braad Jensen Vlad 

Sorin Sima (Personale). Udvalgets opgaver: Vedligeholdelse af rideklubbens bygninger, 

ridebaner, folde, springudstyr og vedligehold af maskiner i tæt samarbejde med personalet. I 

år har udvalget arbejdet med:  

• Vi har fået konstateret, at vores dræn virker på foldene, men vi har stadig udfordringer 

mht. at få vandet væk fra vores folde, så der arbejdes på at få klarlagt, om drænene 

ude langs cykelstien er brudt sammen eller tilstoppet med rødder. Det er en lidt 

længere proces, da gravearbejdet og tv-inspektion skal godkendes af Høje Taastrup 

Kommune.  

• Vi er blevet færdig med at reetablere vores løbegang med stabilt underlag til stor gavn 

for sikkerheden for både de 4 benet og 2 benet. 

• Der er blevet lagt måtter ved indgangen til yderligere 2 folde og målet er, at vi arbejder 

videre med at få etableret måtter på alle vores folde. 

• Vi har fået repareret tag og rullegardiner på de af skurene, som var i stykker.  

• Der er blevet sat lys op på gavlen af stalden og det store ridehus ud mod møddingen.  

• Vores harve er blevet repareret med nye tænder mv., så vi igen kan holde vores baner.  

 

Tak til Michael for det store arbejde med grus, belægnings sten, dræn, reparation af harve og 

meget mere.  

 

Tak til Bo og hans far for endnu engang at reparere vores hø-skure.  

 

Tak til Terje og Thomas for lys på gavle.  

 

Listen af det arbejde, der dagligt laves ift. vedligehold og forbedring, er mindst lige så lang. Det 

skal vores fantastiske personale have al æren for – det er ikke småting, de får udrettet. 
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Sponsor- og Legatudvalget 

Udvalgets formand:  Inger Krogh-Jensen 

Udvalgets medlemmer: Bo Handrup Nikolajsen og Mia Hansen  

Udvalgets opgaver: At skaffe sponsorindtægter og tilskud til klubben samt ærespræmier til 

stævner.  

 

2022 har været et godt år for Sponsor- og Legatudvalget. Der er indgået aftale om 

reklameplads med House of Beauty, Taastrup Ny Vinhandel, All about balance, Spul og Rens, 

Sadelmageren.dk, Tåstrup helsekost og Hööks til en samlet værdi på 19.600 kr. 

Derudover har Hööks leveret præmier til rideskolens arrangementer og Kvickly Tåstrup 

doneret præmier til stævner for i alt 4000 kr.  

Der er allerede flere nye spændende sponsoraftaler undervejs blandt andre med Cavaleros og 

Haslev Ryttershop.  

Det lader til at VER er interessant og har en reklameværdi for sponsorerne, og det er vi 

selvfølgelig glade for. Vi arbejder på at øge vores reklameværdi ved at blive mere synlige på 

sociale medier og med gode historier om VER.  

Klubben har som et af sine mål at have rideskoleheste, der matcher vores elevers niveau og 

størrelse. I efteråret søgte klubben om og fik et tilskud på 30.000 kr fra DIF og DGI’s 

foreningspulje. Pengene var øremærket til køb af en stor hest til afløser for Chanel, som vi 

desværre måtte aflive i sommers. For pengene har vi købt store, skønne Tazan, som hurtigt 

faldt godt til og blev en af staldens kæledækker. 

I 2023 vil vi fortsætte med at søge sponsorater og gøre os interessante for sponsorer og andre 

tilskudsydere. Vi vil forsøge os med at få støtte til energibesparende tiltag og andet, der kan 

bidrage til at gøre vores klub og faciliteter endnu bedre. 

 

Muleposeudvalget  

Udvalget refererer til formanden for stævneudvalget. 

Udvalgets medlemmer: Heidi Bech Henriksen og Pernille Braad Jensen. 

Udvalget er et underudvalg til Stævne- og Sportsudvalget. Muleposeudvalget har til opgave at   

sørge for forplejning til hjælpere, gæster m.fl. ved VER’s arrangementer, ligesom udvalget er 

ansvarligt for, at klubben overholder Levnedsmiddelkontrolenhedens retningslinjer samt at 

forestå det årlige besøg af den lokale fødevaremyndighed. Vi fik endnu engang en stor 

SMILEY!   

 

 

Undervisningsudvalget 
Udvalget refererer til formanden for stævneudvalget. 

Udvalgets medlemmer: Maria Henriksen, Pernille Braad og Hanne Egelund 

Undervisningsudvalget blev oprettet på et medlemsmøde d. 7. oktober 2020. Udvalgets formål 

er at udarbejde forslag til faste privatundervisere baseret på medlemmernes ønsker, 

planlægge kurser, “rid for en dommer”, foredrag og miljøtræning. 

Udvalget undersøger løbende medlemmernes ønsker. Det betyder, at vi pt. har følgende 

undervisere tilknyttet VER: 

Michala Lisgaard, Dennis Holst og Kit Sørensen i dressur samt Sofie Teglbjærg Hinrup. 
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Hvis der er ønsker til nye undervisere, udarbejdes forslag til bestyrelsen, som endelig 

godkender. 

 

Mesterskaber og championater 

VER’s klubmestre 2022  

Dressur  

● Hest SVÆR: Anita Loua Riisgaard / Krack J 

● Hest LET: Christine Rohde / Arkachi 

● Rideskolemester dressur: Sisse Boderskov / Best Bo 

 

Spring 

● Rideskolemester spring: Emilie Husted / Takoda 

● Hest: Alberte Vigenberg / Pompeya BRH 

● Pony: Sofie L B Thomsen / Milky Way 

Klubchampionatsvindere 2022 

• Dressur rideskole: Melina Skaalum / Jitana  

• Dressur hest: Anita Loua Riisgaard / Smilla Vitz 

• Dressur pony: Sofie L B Thomsen / Milky Way 

• Spring hest: Emmelie Handrup Schmidt / Mysterie 

• Spring Pony: Sofie L B Thomsen / Milky Way 

• Distance: Bibi Hollenberg / Tyra fra HCL-Hestar 

 

Afslutning 

Så fik vi et helt skønt år, hvor vi ikke skulle bekymre os om nedlukning pga. Corona og med et 

medlemstal, der holder sig højt. Vi har fuldbookede hold i rideskolen, fuld belægning i 

opstaldningen og lange ventelister til begge dele i klubben. Det er gode indikatorer på, at vi er 

den attraktive klub, vi alle arbejder hver dag for at være. 

 

Året bød også på store prisstigninger på foder, stråfoder, strøelse, strøm, mødding m.v. Det 

gjorde, at priserne i opstaldningen og rideskolen blev justeret for at dække de ekstra udgifter. 

Trods det, kom vi ud med et lille plus på bunden, hvilket også var langt bedre end det vi havde 

budgetteret for 2022. Vi kan også takke Anders og resten af personalet for at kunne spare i 

den daglige drift af klubben. Vores likviditet, altså penge på kontoen, blev også gradvist bedre 

i løbet af året. Det gjorde, at vi kunne begynde at realisere nogle af de hensættelser, vi havde 

fra 2021, hvor drivgangen ved privatfoldene var en af disse. 

 

I 2022 fik vi flotte sponsorskilte i den store ridehal og dermed flere sponsorer at samarbejde 

med. Vi var bl.a. så heldige, at vores sponsorer støttede os til stævnerne med mange flotte 

præmier. Det samarbejde håber vi at kunne have glæde af mange år fremover. Vi vil derfor 

takke alle vores herlige sponsorer       
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Vi fik da også et par nye charmerende beboere i stalden, da den ene af vores trofaste 

staldkatte, Uffe, blev pensionist hjemme hos formanden Tina. Vores anden staldkat Camilla fik 

selskab af de to killinger Chip og Chap, som nu hjælper med at holde musebestanden nede. 

 

Der er lagt rigtig mange frivillige timer fra medlemmerne og ofte også fra deres familie og 

venner. Det er jo også en stor del af årsagen til, at vi er den klub vi er i dag. Der tages fat og 

der tages ansvar - og det er mange opgaver, der er udført i løbet af året – både arbejde i 

udvalgene, bestyrelsen, før/under/efter stævnerne, muleposen, indenfor og udenfor på 

området og mange andre opgaver.  

 

Ligesom i de forrige år har der igen været frivillige, der har givet en ekstra skalle, fordi de 

kunne og syntes det var sjovt. Som et eksempel har Michael Nørremark også i 2022 tilbragt 

masser af timer på VER, bl.a. ifm. arbejde omkring foldene. Her har han været godt hjulpet af 

Vlad, og sammen har de fået forbedret forholdene ved foldene. Vi kunne nævne utrolig mange 

gode eksempler på alle dem, der har givet rigtig meget af deres tid til klubben, og vi vil takke 

jer alle for den store indsats I har gjort       

 

Personalet har som altid den største del af æren for, at stedet er præsentabelt og dermed 

indbydende for alle medlemmer og gæster. Derfor vil vi også takke jer for, at I igennem jeres 

arbejde og de dejlige medarbejdere I er, bidrager til at danne både rammer og indhold for 

vores skønne klub       

 

Vi vil takke HTK for den altid gode støtte og det gode samarbejde. Ud over det økonomiske 

tilskud har vi også en flot stald stillet til rådighed på et dejligt område. Det sætter vi meget stor 

pris på, - både de 2- og 4-benede. 

Så nyder klubben derudover også godt af det gode samarbejde med DGI og DRF, som vi får 

rigtig meget hjælp og støtte fra - stor tak til begge! 

 

Man kan vist godt opsummere 2022, som et godt år for VER, hvor vi endnu engang har vist, at 

vi klarer de udfordringer, vi møder. Denne gang var det de ekstraordinære høje prisstigninger 

på alt det, vi er afhængig af i driften af stedet.  

Tak til alle, der hver dag året igennem bidrager til den gode stemning på stedet og gør 

Vestegnens Rideklub til et fantastisk sted for alle de 2- og 4-benede       
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