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Tillykke
Siden sidste nyhedsbrev har flere af RKV’s seje
ryttere redet sig til flotte resultater.

Capriell De Coff også til start og de blev placeret
som nr. 5 i LC breddeklasse.

Celina Kragh på Storm har været en tur i Hvalsø
Karoline Hyldahn og Bumble har været i
Rideklub, hvor det blev til en 3. plads i LC
Fredensborg-Humlebæk Rideklub og ride 2 x 75 cm
breddeklasse. Celina har også haft Kenzo med til
og de red en fin 0 runde i begge klasser.
dressurstævne i Tuse Næs og her blev det til en 2.
plads i LB-LA procentklasse. Ekvipagen vinder også Alicia Vikkelsø har også været en tur på Ishøj
Sportsrideklub, hvor hun har redet 3 fejlfrie runder ud
den efterfølgende klasse som er DRF Topponyer
stilcup og er dermed kvalificeret til finalen i denne af 4 i Bom på Jord på hhv. Buddy og Cantona.
Mathilde Skytte og Capriell var også til start i denne
cup.
klasse og red ligeledes en 0 runde. Karoline Hyldahn
Sari Hansen og Corell har været i Glostrup
og Bumble var også til start i Ishøj, hvor de vandt LE
Rideklub, hvor de fik en flot 1. plads i LE og en 0 for heste.
runde i 80 cm. Her var Betina Stampe Piper og Cash
Betina og Cash Flow har været i Glostrup og har
Flow også til start og de fik en 6. plads i LD.
redet en 0 runde i LD.
Alicia Vikkelsø har haft Buddy og Cantona med i
Roskilde Rideklub, hvor hun havde 2 fejlfrie runder Så nåede vi til vores eget lille stævne den første
på hver pony i hhv. 10 og 20 cm og 2 x 10 cm. Her weekend i juni. Her var der flere flotte resultater fra
RKV ryttere:
var Elena Graarup og Snowie også til start og de
havde 2 0 runder i 60 cm. Jennifer Holgersen og
Fredag i klassen 50-100 cm:
Cæsar red LD og LC og vandt begge klasser.
Petrine på Mikado, Kamille på Fiona, Filippa på
Stine Bovien og Stradivarius har også været en tur i Fulton, Elena på Snowie, Celina på Kenzo, Sari på
Roskilde Rideklub men dog på dressurbanen. De
Corell, Jennifer på Cæsar, Siff på Nemo, Kika på
blev nr. 2 i LA1-3 breddeklassen og vindere af LA4- Bonmahon Justify x 2, Karoline på bumble og
6 breddeklasse. Her var Mathilde og
Frederik på Custom Force red alle sammen super
Klubmesterskaber for pony blev vundet af Angelina flotte 0 runder i den første klasse.
og Tricksy F af Lillenæsgård, Kamille og Prinsesse Derudover skulle der afholdes klubmesterskab for
Fiona blev nr. 2 og Filippa og Laibeks Fulton blev både pony og hest, og det lykkedes Angelina at
nr. 3.
genvinde titlen fra sidste år, dog på en anden pony.
Kæmpe stort tillykke til de nykårede mestre og de
Klubmesterskab for hest blev vundet af Kaya
placerede i mesterskabsklasserne.
Schnell på Fjordglimt Pele, nr. 2 blev Sari på
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Gredstedgaards Corell og nr. 3 blev Pernille på Gl. 2 i LB2* om fredagen. Lykke Harms og Alpha var
Hvarregårds Verona.
også fejlfri i LD for hest.
Lørdag/Søndag:

Om lørdagen vandt Lotte Christensen og Prostitute
Girl Sallie’s LB1* for hest og Frederik Kjølholm og
Ida Marie på Siggy, Betina på Cash Flow, Julie
Conrad blev nr. 3 i Sallie’s LB2*. Frederik havde
Hansen på Cragganmore, Karoline på Bumble,
også 2 0 runder på Heartache i B0 klassen for hest om
Celina på Storm og Julie Hansen på Ny Mosegårds eftermiddagen. I B0 klassen for pony havde vi mange
Hartibal red alle samme no runder i 60 eller 70 cm. fejlfrie ryttere – Petrine på Mikado havde 2 fejlfrie
LD for hest vindes Kaya Schnell og Fjordglimt Pele. runder, Kamille på Fiona havde 1 fejlfri runde, Siff
Lakner på Nemo havde 1 fejlfri runde, Jennifer og
Jennifer og Cæsar red 2 0 runder i LC for pony,
Cæsar have 1 fejlfri runde og Elena på Snowie havde
Katharina Nymann blev nr. 2 på WR Ballyleen Lad i også 2 fejlfrie runder.
LB1*, Celina blev nr. 2 i LB2** på Kenzo, Angelina
og Catch Me If You Can vandt LA1* for pony og I Distriksmesterskabet individuelt for hest blev
Louise Lindegaard og Clarimar nr. 2 og Frederik blev
blev nr. 4 i LA2**.
nr. 3 på Conrad. Til Vindinge Mesterskabet om
Pinsedag var flere af vores ryttere til start i Næstved søndagen blev et hold fra RKV nr. 2. Holdet bestod af
Sportsrideklub. Lisa og Per havde hhv. Hayden-F og Elena på Snowie, Jennifer på Cæsar, Frederik på
CC Cirkeline med. Lisa og Hayden red 2 0 runder i Heartache og Karsten på Francis Heart.
80 cm og Per red en 0 runde i 100 cm og en 0 runde
i 105 cm på Cirkeline. Betina og Cash flow red også Ugen efter var Celina og Kenzo til start i dressur i
Odsherreds Rideklub som afholdte D4 Horseshow.
en 0 runde i 90 cm.
Her vandt de LB Breddeklasse og blev nr. 2 i LA
Julie Højris Hansen har været til start i Holte
breddeklasse for pony. Til samme stævne var
Rideklub på Cragganmore i 80 cm og Ny Mosegårds Angelina og Calle til start og de blev nr. 2 i
Hartibal i 100 cm. Og det blev til 0 runde i hver
Bronzeturen, nr. 4 i Sølvturen, nr. 2 i finalen til
klasse. Her var Alma Harboe og Eros Stengaard
Bronzeturen og nr. 4 i finalen til Sølvturen.
også til start og de blev placeret som nr. 2 i LB1* for Derudover blev hun placeret som nr. 3 i Bronzeturen
pony og nr. 1 i LB2**.
på Tricksy. Her var Julie Hansen og U Troublemaker
også til start og de indtog både 1. og 2. pladsen i
Katharina Nymann har haft Alderton Cruise med til
jubilæums cm klasse.
Slagelse Rideklub, hvor de vandt LA1*. I samme
weekend var Stine og Stradivarius i Kongelundens Lisa og Per har været en tur på Bækgaarden, hvor de
Rideklub, hvor de vandt LA4.
har redet 2 x 100 cm hver på hhv. Hayden og
Cirkeline og det blev til 4 fejlfrie runder.
Lotte Holm Christensen og Tempting Sweet Mary
har været i Ballerup, hvor de red LC og fik en flot 0 Det blev et langt skriv, men hvor det dejligt at se alle
runde. Derudover var Sari Og Corell i Lundtofte
de flotte resultater for RKV’s ryttere. Kæmpe stort
Rideklub, hvor de fik en 0 runde i 80 cm B0 og blev tillykke til jer alle og ikke mindst tak til alle der
nr. 2 i LE. I den weekend var Mathilde Skytte og
deltog i klubmesterskaberne og RKV OPEN og
Capriell også til start i Vallensbæk, hvor de blev nr. gjorde det til nogle dejlige dage med god stemning,
2 i LD-LC breddeklasse.
opbakning og en fantastisk klubånd, hvilket også blev
bemærket af stævnets officials.
RKV OPEN:
Til vores eget stævne var der også flere RKV
Ryttere, der blev placeret. Angelina og Calle lagde
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Indvielse af vores nye stald!
Endelig kom dagen - efter 7 mdr i telstald - hvor vi kunne flytte ind i vores skønne nye stald. Den officielle
indvielse fandt sted onsdag 8. juni hvor Dagbladet samt flere fra kommunen var til stede og Mogens
Hallager, formand for Kultur- og idrætsudvalget holdt en fin indvielsestale. Mogens Hallager var medlem
af udvalget, da pengene til stalden blev fundet og mindes i talen, hvordan klubbens medlemmer mødte
talstærkt op i efteråret 2020 og lavede demostration ved rådhuset for at råbe politikerne op. Tak til alle jer
der havde mulighed for at deltage og tak for alle de fine gaver. Der skal også lyde en stor tak til vores
sponsorer F.L.Ejendomme og Bådfolie for sponsor hjælp til skabe.
Blandt de mange fine gaver kan nævnes trillebør, ur, koste, striglekasse, hobbykniv, flag til vores
flagstang, toiletbørster, bruseforhæng, greve, torve, højtryksrenser, staldbutlere og meget mere.

Elevskolecup
Vi afholdte et elevskole cup stævne på hjemmebane d.
22. maj og her deltog AK på Freja, som red til 75 %,
Clara på Lille Grå som red til 73,5 %, Ella på Mikado,
der red til 69,5 % og Daisy på Nikita, der red til 72,6
%. Nogle rigtig flotte resultater som gjorde at RKV
vandt dette stævne. Weekenden efter gik turen til
Vallensbæk, hvor pigerne fik en flot 2. plads og
dermed er gået videre til finalen i Herning. Mega sejt
gået piger ☺ Vi hepper på jer og er sikre på, at I får en
fantastisk oplevelse med jer i bagagen
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Arbejdsdag
D. 21. og 22. maj blev der afholdt arbejdsdag i
klubben. Der blev ordnet folde, gjort klar til
indflytning i den nye stald, ordnet lidt omkring
banerne osv. Tusind tak til alle der mødte op og gav en
hånd så området kunne stå fint og flot til indvielsen.

Månedens profil
Mit navn er Isabella Marie Aagaard, jeg er 16 år
gammel og bliver 17 her til sommer. Jeg har redet
på Vindinge rideklub i 11 år. Jeg startede, som de
fleste gør, nede i det lille ridehus hos Heidi den
gang hun var her.
Da jeg blev 11 fik jeg så min første pony Vickie jo,
som jeg havde i ca. 6 måneder før det gik op for
mig at hun var lidt for stor en opgave. Så købte jeg
Adisa som de fleste nok kender fra gården.
Jeg har haft Adisa i 5 år. Nu har jeg fået hest (Zeize
the day firfod eller Ziza som vi kalder hende). Til
dagligt går jeg på handelsskole og bliver færdig her
til sommer. På gården er jeg med i juniorudvalget
og prøver på at gøre Vindinge rideskole til et bedre
sted for juniorerne. Jeg har tidligere undervist
nybegyndere i det lille ridehus. Jeg er også med i
bestyrelsen som junior repræsentant og er
juniorernes stemme. Jeg vil gerne være med til at
sørge for at vi som junior ryttere også får et ord ind
blandt alle de voksne. For mig er Vindinge rideklub
mere end bare et sted jeg har mine heste, det er en
familie for mig. Jeg er kommet på gården siden jeg
var helt lille og har altid kunne bruge flere timer
derude og det kan jeg stadig. Det har været med til
og gøre mig til den jeg er.
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Sæt kryds i kalenderen!
Vi afholder klubmesterskaber i dressur for hest og pony lørdag d. 19. juni og her er tilmeldingen blev åbnet
på hjemmesiden. 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 dag og få hyldet klubmestrene for 2022.
Derudover holder vi også en ”Ride for Dommer” dag, hvor man kan øve sig, så man er helt klar til ride
klubmesterskabet. Dette bliver afholdt d. 28/8, og der er også tilmelding over hjemmesiden til dette
arrangement.
Og selvfølgelig er det også vores 2 tirsdagspring, som lægger henholdsvis d. 19/7 og d. 2/8.
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