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Tillykke
I april har flere af RKV´s ryttere hevet
placeringer hjem til stævner rundt om på
Sjælland.

Isabella Bjerring og Argos Hippios har været til start
hos Nyskovens Rideklub, hvor de fik en 1. plads i LB
breddeklasse for pony. Til dette stævne var Mathilde
Hansen og Capriell de Coff også i ilden, og det blev
til en flot 2. plads i LD breddeklasse for pony.

Angelina Bomgaard og Tricksy har fået en
flot 1. plads i LC og en 2. plads i LB* spring i
Solrød Rideklub. Til samme stævne blev
Katharina Nymann og ponyen Alderton
Cruise nr. 3 i LB**. Angeling og Tricksy har
også været i Ballerup Rideklub, hvor de blev
nr. 4 i LB*.

Nicoline Bjerring og Pollux Hippios har været i
Solrød Rideklub, hvor de vandt LC breddeklasse for
pony. Her var Isabella Bjerring og Argos også til start
og de vandt LB breddeklassen for pony.

Angelina har også været afsted med sin
anden pony, Catch me if you can, og de har
været på Aagerupgaards Sportsrideklub. Her
blev de nr. 2 i MB* og vinder af MB**.

Da Himmelev Rideklub holdt springstævne i påsken,
havde RKV en del ekvipager til start. Karoline
Hyldahn på Bumble, Jennifer på Cæsar, Elena på
Snowie og Betina på Cash Flow, som alle red nogle
fine 0-runder.

Celina Kragh og Kenzo har været til
dressurstævne i Midtsjællands Rideklub,
hvor de red LB1 og LB3. De rider sig til en 2.
plads med LB3 programmet og en 3. plads
med LB1 programmet.

Vanilla Boeskov og Saxo’s Kick-A-Lot har besøgt
Nordvestsjællands Rideklub, hvor de red i 0-rundei
50 cm og derefter blev de nr. 2 i LD for pony.
Ekvipagen har også været til start i Ringsted
Rideklub, hvor de red en fin 0-runde i 60 cm.

Betina Stampe Piper og Stierneholms Cash
Flow har været i Nordsjællands Rideklub for
at ride 2 x 90 cm og de red fejlfrit i begge
runder.

Henriette Ladegaard og Darling har gennemført flere
forhindringscups, Store Hestedags Cup og et
distanceridt i denne måned.
På Riders Cup var RKV repræsenteret af Per
Andersen på Cirkeline og Betina på Cash Flow, som
begge fik 0-runder med hjem.

Jennifer Holgersen på Cæsar og Elena
Hammer Graarup på Snowie har været en
tur i Hvidovre-Avedøre Rideklub, hvor det
blev til en fejlfri runde til hver i henholdsvis
70 cm og 60 cm.
Til dette stævne var Betina Stampe Piper og
Cash Flow også til start i 90 cm, hvor det
blev til en fejlfri runde.

Lotte Christensen og Tempting Sweet Mary har redet
100 cm i Ballerup Rideklub og fik 2 0-runder. Sidst
men ikke mindst har Kika Paterson og Bonmahon
Justify været til deres første stævne i Dragør-Store
Magleby Rideklub, hvor de red 2 0-runder i 70 og 80
cm.
Stort tillykke til alle de seje ryttere fra RKV
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Påske Bootcamp
I april fik vi også afholdt vores første Bootcamp, som
var en stor success. Pigerne blev først og fremmest
udfordret i spring og dressur, men fik også prøvet
kræfter med styrketræning, da det er essentielt også
at være fysisk stærk for at blive en dygtig rytter. Der
var dog også plads til sjov og ballade under
Bootcampen, hvor pigerne både var ude og bowle, og
holdt filmaften med popcorn!
Det er bestemt ikke sidste gang vi afholder Bootcamp,
så der vil være rig mulighed for at deltage, hvis man
ikke nåede at komme med denne gang. Sidder du med
et ønske om en bestemt type Bootcamp eller måske en
anden type ridelejr, camp eller lignende, så skriv til os
på Kommunikation@vindingerideklub.dk, og vi vil kigge
nærmere på mulighederne.

Arbejdsdag
Der var arbejdsdag i klubben lørdag d. 23. april og
sikke mange mennesker, der var mødt op for at give en
hånd. Vi kom godt i gang med ukrudt på springbanen,
rævebanen og i områderne omkring begge baner. Cafételtet fik mindre reparationer, så det kan holde til
årets stævner og så blev der også lavet hegn på
foldene. En produktiv dag med godt humør blandt alle
og som blev afsluttet med lidt frokost på grillen. Det
var en fornøjelse at se så mange mennesker og møde
både nye og gamle medlemmer.
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Stævne med forhindringscup og
Kæphestespring
I påsken skulle vi prøve noget nyt og holde stævne med
forhindringscup og kæpheste spring. Det var nogle
dejligt dage, hvor vi havde både udefrakommende
ryttere men også vores egne ryttere igennem både
forhindringscup og kæphestespring. Vi fik derfor taget
kæpheste springene i brug og sikke en masse ros de fik.
De var ikke set flottere før.
Flere af rytterne, primært ude fra, red i vores VMkvalifikations klasser, hvor de rider sammen på hold og
forsøger at samle point ind til at kunne komme over og
ride finalen til VM i Herning til sommer.

Vindinge Dagene
Klubben havde tilmeldt sig Vindinge Dagene, og vi
havde åbent hus lørdag d. 30. april. Da klokken slog
10 væltede det ind i ridehuset med spændte børn
og forældre. Børnene fik en ridetur på klubbens
søde ponyer og de fik brugt en masse energi på
vores kæpheste bane. Det var en stor succes –
større end vi havde regnet med. Faktisk så stor, at
vi ret hurtigt måtte hente flere ponyer ind fra
folden for at vi kunne følge med køen. Tak til alle
hjælperne på dagen.

Sæt kryds i kalenderen!
Vi afholder klubmesterskaber i spring for hest og pony fredag d. 3. juni og her er tilmeldingen blev åbnet på
GO. Her vil I også kunne se reglerne for at starte i klubmesterskabet. Så skynd jer at få meldt til så vi kan
få en dejlig aften og få hyldet klubmestrene for 2022.
Derudover holder vi også et lille sommerstævne for alle vores elever d. 11/6, hvor man kan prøve kræfter
med lidt forskellige dressurklasser – tilmelding sker på vores hjemmeside.
Og selvfølgelig, ej at forglemme! Indvielsen af vores nye stald d. 8/6 kl. 15-17 med taler, pølser og
kæphestespring!
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