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Elevskolecup
Elevskolecup:
Stacie og Susanne har fået samlet to hold til årets
elevskolecup. Det ene hold bestående af Mathilde
Bjældager, Anne Katrine Bondorf, Clara Thomsen
og Mathilde Herzberg er i pulje 2 med et hold fra
Ballerup Rideklub og et hold fra Vallensbæk
Rideakademi. De var på besøg i Ballerup
Rideklub, hvor de tog 1. pladsen med hjem, og
her blev dagens højeste procent redet af AK.
Det andet hold bestående af Daisy Caroline
Nobel, Maria Abel Chapman, Liva Svendsen og Ella
Martinsen er i pulje 3 med et hold fra Roskilde
Rideklub og et hold fra Aagerupgaards
Sportsrideklub. I weekenden besøgte holdet
Aagerupgaard og de fik også en 1. plads med
hjem. Igen gik dagens højeste procent til en
rytter fra RKV nemlig Daisy.
Elevskolecuppen fungerer således, at hver klub
stiller 4 rideskoleponyer/heste til rådighed, og
når rytterne så besøger hinandens klubber, så
rider man på klubbens heste. Dvs. at alle rytterne
skal ride på fremmede heste, når de er på besøg i
de andre klubber. Vi afholder de to afdelinger af
cuppen hjemme i RKV onsdag d. 2. marts kl. 18
og lørdag d. 19. marts kl. 10, så kom og hep på de
seje elevskoleryttere – det fortjener de
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Tillykke!
I løbet af januar og februar har vi flere seje RKV-ryttere,
som har været ude på stævnebanerne og flere af dem
har taget placeringer med hjem.
Henriette Ladegaard og Darling har redet flere
forhindringscups med placeringer og endda også deltaget
i et dressurstævne, hvor de blev nr. 1 i LD og nr. 2 i LC.
Celina Kragh og Kenzo har debuteret til C-stævne i
dressur og de indtog både 1. og 2. pladsen i LB til
stævnet i Vallensbæk. Derudover vandt de også en LB
breddeklasse i Faxe. Celina og Kenzo deltager også i
springstævner, hvor de klarer sig rigtig godt. Det viste
de bl.a. til Scandinavia Jumping Tour, som blev afholdt i
Odense, hvor de vandt LB1*.
Nicoline Bjerring var også til start i Faxe på sin pony
Pollux Hippios og her blev de nr. 2 i LC breddeklassen.
Ekvipagen har også været en tur i Ballerup, hvor de red
en 0-runde i 80 cm.
Angelina Bomgaard Glashøj har været i Vallensbæk til
springstævne med sin nye pony Dolly og her var de
fejlfrie i 60 cm. Her var Jennifer Holgersen og Cæsar
også til start og kvitterede med 2 nulrunder i 60 og 70
cm.
Alba Vasiljev og Rebel kom øverst på sejrsskamlen, da
de indtog 1. pladsen i LB1* hos Østsjællands Rideklub.
Her var Per Andersen og Cirkeline også til start og de
blev nr. 7 i LC for hest.
Sidst men ikke mindst har begge vores hold fra
rideskolen vundet 1. pladserne til de første stævner i
deres puljer til Elevskole Cup.
Vi ønsker alle vores seje ryttere stort tillykke med de
flotte placeringer!
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PÅSKEBOOTCAMP
Påske Bootcamp 2022
Vindinge Rideklub tilbyder som noget helt nyt
bootcamps for klubbens egne medlemmer. Her
får rytterne mulighed for at dygtiggøre og
udvikle sig på et højere niveau med mere
intensiv undervisning. Den første bootcamp
løber af stablen d. 11/4 – 13/4, og vi kan
allerede nu garantere at det bliver sjovt og
lærerigt!
Tjek vores bootcamp ud inde på vores
hjemmeside,hvor I også vil finde datoerne for
årets ridelejre www.vindingerideklub.dk

Medlemsprofil
Jeg hedder Kamilla og jeg er kommet i Vindinge
Rideklub on/off siden jeg var 8 år. Jeg har aldrig stået
opstaldet på stedet, men jeg har stået tæt på og har
derfor benyttet ridehuset primært med min nuværende
hest, Horsebjerg Meadow, som jeg deler med min søster.
Derudover red jeg undervisning hos Heidi i flere år. Jeg
er primært dressurrytter og vi står nu opstaldet på
Østergård.
Jeg har det seneste 1½ års tid været en del af
stævneudvalget og er nu også en del af bestyrelsen i
RKV.
Der er blevet holdt mange gode stævner igennem tiden i
både spring og dressur og der er altid en dejlig stemning
blandt hjælperne og tilskuerne. Alle kan være med
uanset om man er rideskoleelev, opstalder eller menigt
medlem. Alle støtter hinanden på bedste vis og bakker
op om de ryttere, der rider på hjemmebane. Den gode
stemning og opbakningen til hinanden gør, at det er fedt
at være en del af stævnerne og ikke mindst en del af
RKV. Jeg glæder mig til mange flere gode stunder i vores
dejlige klub
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ROSKILDE DYRSKUE
Vi har fået tilbudt to opgaver på Roskilde
Dyrskue den sidste weekend i maj. En
enestående chance for at tjene et pænt honorar
til klubben, så vi kan købe en palleløfter med
vægt til vores nye stald. Det vil være en kæmpe
hjælp for vores unge medarbejdere i
dagligdagen, så de ikke skal stå og pakke og
veje wrap af i poser. Det vil også lette arbejdet
meget for weekendvagterne. Vi vil spare en
masse tid og penge på spild.
Opgave 1 fredag: Servering til VIP
åbningsfrokost. Vi skal dække bord til 150
personer, servere frokost og rydde af bagefter.
Der er kokke på til at forberede maden. Forret
og dessert serveres på tallerken, hovedret
serveres på fade. Vi skal ikke vaske op, det hele
skal pakkes ned i kasser bagefter, så sørger
udlejeren for opvasken. Tidsrum 11.30 til ca.
14.00. (Borddækning enten torsdag eller fredag
morgen). Til denne opgave skal der i alt bruges
16 personer, hvoraf de fleste skal være voksne.
(Fx 12 voksne og 4 unge.
Opgave 2 søndag morgen: Oprydning efter
kvægfest lørdag aften. Her skal der bruges 3-4
personer som rydder op i lokalet efter festen og
tørre borde af. Tidsforbrug ca. 1 ½ time i alt.
Hvis vi kan rekruttere nok til disse to jobs, så
har vi palleløfteren med vægt i hus. Desuden vil
der være gæstepas til dem der hjælper ☺
Har du tid og lyst til at hjælpe så send en mail
senest mandag 28. februar kl. 16.00 til
sponsor@vindingerideklub.dkGlæder mig til at
høre fra jer.

