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VINDINGE RIDEKLUB NYT?
Kære medlem! Som noget nyt kommer der et
månedligt nyhedsbrev ud til os. Vi skal sammen
lave et nyhedsbrev. Det er her vi kan læse, hvad
der rør sig i klubben, som rideskoleelev, part,
forældre, sponsor, opstalder, heppekor, rytter,
hjælper, og medlem.
Brevet vil komme ud 1 gang hver måned. Tanken
er at der månedligt vil være en medlemsprofil, så
vi kan lære hinanden bedre at kende.
En månedlig ny læring, så vi altid kan blive
klogere.
Udvalgsnyt, så udvalgene kan vise, hvad der
bliver arbejdet med og hvad der kan bidrages
med i og omkring Vindinge rideklub.
Vi vil få information om arrangementer i klubben,
som stævner, arbejdsdage, kurser og hygge.
Brevet er til os i Vindinge rideklub, lavet af os i
Vindinge rideklub.

Vi er sammen om vores heste – billede lånt fra vores
Instagram - @vindingerideklub

Kom gerne med ideer og feedback og bidrag. På
mail kommunikation@vindingerideklub.dk eller
skriv en besked på messenger til Bianca Lea
Lyberth. Vi Håber at vi sammen kan få skabt et
fælles nyhedsbrev.
Vores naturskønne område – vores fælleskab og
mangfoldighed.
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Medlemsprofil
Tine Krogholts tid i Vindinge rideklub
Hej jeg hedder Tine Jeg har været opstalder på
RKV i 15 år. Heste har været en stor del af min
barndom og ungdom. Jeg genoptog ridningen på
RKV’s elevskole da min ældste datter Ida begyndte
til ridning. Et halvt år efter havde jeg købt en lille
oldenborger Rapaccio. Rapaccio var den første af 5
dejlige heste jeg har haft opstaldet på RKV.
Lige nu har jeg skønne Cisco på snart 11 år, en
dejlig DV vallak som er ved st være uddannet til de
sidste la klasser i dressur. Cisco har jeg haft siden
han var 4 år.

Min bedste oplevelse i Vindinge rideklub:
Uha... jeg har så ufatteligt mange.
Tiden med begge mine piger i stalden må
fremhæves. Stalden har været vores andet hjem.
Min udvikling og aha oplevelser i dressur
undervisningen. Fællesskabet og venskaber med
både børn og voksne i stalden. Sidst men ikke
mindst: Voksen ridelejrene med Heidi for år tilbage,
er noget af det bedste jeg har oplevet på RKV.
Jeg glæder mig til mange, mange flere år og dejlige
oplevelser på Vindinge Rideklub.

Hvad kan jeg lære?
RKV Championat: Som medlem af Vindinge
rideklub, kan vi indberette til det som hedder
championat, hvis vi starter stævner for klubben. Et
championat er en årlig pointliste hvor det er muligt
at vinde pokaler. Vinderne får overrakt deres
præmier for flotte resultater på den årlige
generelforsamling.
Det er lister som er delt op, i følgende kategorier:
Dressur pony, spring pony, dressur hes. Spring hest,
øvrige discipliner, rideskole, og Heidi h. Olssons
mindeliste.
Hvis man til et stævne har fået en placering
optjener man point, hvis man indsender Rytters
navn, hestenes navn,hvilken klasse man har redet ,
dato og placering til
championat@vindingerideklub.dk
Alle stævneridende medlemmer kan indberette til
championats listen.
Læs mere om point systemet
https://www.vindingerideklub.dk/page/regler
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Udvalgsnyt
Der kan sættes lighedstegn mellem Vindinge rideklub
og frivilligt arbejde og foreningsliv. Der er mange
varme sjæle og medlemmer som dagligt laver et stort
stykke arbejde for klubben. Heri findes udvalgs arbejde som står for at forme det frivillige arbejde.
Disse udvalg kan alle være medlem af, eller tilbyde
hænder i.
Der findes:
Stævneudvalg
Facilitetesudvalg
Caféudvalg
Juniorudvalg
aktivitetsudvalg
Sponsorudvalg
Byggeudvalg

Sæt kryds i kalenderen!
Arbejdsdage
(fx klargøring af stævnebaner)
23/4 arbejdsdag
Midten af maj, indflytning i den nye stald
21-22/5 arbejdsdage

Denne rubrik bliver fast i nyhedsbrevet og der vil
løbende komme mere information fra udvalgene.

Stævner
4.6-5.6 Hest D spring lørdag og pony C spring søndag
24.6-26.6 RKV Open (DISM for hest individuel)
19/7 og d. 2/8 Tirsdagsspring
øvrige arrangementer
29/1 Opstaldermøde
Uge 8 vinterferie arrangementer
16/3 Generelforsamling
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