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Tillykke
Siden sidste nyhedsbrev har flere af vores seje
medlemmer været ude til stævner rundt omkring på
Sjælland og flere af dem har fået placeringer med
hjem.
Karoline Hyldahn med Bumble Bee og Jennifer
Holgersen med Cæsar har været en tur i Tømmerup
Sportsrideklub, hvor de har redet en B0 klasse fra 70100 cm, og her fik begge ekvipager en nulrunde. De har
også været en tur i Slangerup- Lynge Rideklub, hvor de
begge havde en fejlfri tur i 70 cm.
Caroline Stick og Hesteklewa Mary har været i Hillerød
Sportsrideklub, hvor de fik en 5. plads i LB1* for pony
og i LB2** endte de øverst på sejrsskamlen.Til
springstævnet i Ballerup Rideklub havde vi flere
medlemmer til start. Angelina Glashøj og Dolly havde
en fejlfri tur i 60 cm, Celina Kragh og Kenzo opnåede
en 5. plads i LB1*, Katharina Nymann og Alderton
Cruise fik en flot 2. plads i LB2** og Per Andersen på
Cirkeline red en fejlfri tur i 90 cm.
Celina og Kenzo har også været i Slangerup-Lynge
Rideklub, hvor de red en flot 3. plads hjem i LB1*.
Sidst med ikke mindst blev det ene elevskole cup hold
nr. 2 i deres pulje, hvilket var nok til at gå videre til 2.
pulje. Det andet elevskolecup hold blev nr. 3 til det
sidste stævne og det var desværre ikke nok til at gå
videre, men jeg er sikker på, at de er blevet en masse
oplevelser rigere og det er så sejt kæmpet.
I ønskes alle et kæmpe stort tillykke med jeres
placeringer
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Medlemsprofil
Anne Katrine

Mit navn er Anne Katrine, men Stacie fik mig hurtigt døbt
AK, som de fleste kender mig som nu. Jeg startede ude
på RKV da jeg var otte år gammel. Her blev lille bitte jeg,
sat op på Søster. Selvom min mor kiggede med lidt store
øjne, elskede jeg de behårede bæster fra første
øjekast❤️. Idag er jeg 13 år gammel og rider skønne
Fiona, som jeg har redet i lidt over 2 år.
Jeg har i mange år været en af de små rideskolepiger.
Der var der altid en der ville hjælpe med at rense en hov
eller lægge et bid i munden på en hest. Med ikkehestekyndige forældre har det været en stor hjælp og
med tiden lærte jeg det også selv.
Idag er jeg kommet til at sted, hvor det er mig der kan
lærer fra mig. Jeg løber(sammen med Mathilde) med på
miniputholdene to gange om ugen, helt frivilligt.
Hvorfor? Fordi jeg elsker at se de små pigers lys i øjnene
når de galoperer selv for første gang eller får ros for en
perfekt cirkelvolte.
Og det er præcis dette jeg elsker ved Vindinge rideklub,
vi hjælper hindanden og der er plads til alle; fra de små
miniputtere, der har svært ved rigtigt diagonal, til de
voksne dressurryttere, som rider MB.

Hvad kan jeg lære?
I RKV har vi et passivt medlemskab, som er en mulighed
for f.eks. forældre til rideskole elever, opstaldere eller
andre, som ønsker at støtte klubben og have mulighed for
at stemme ved generalforsamling og på den måde være
med til at forme fremtiden for RKV. Medlemsskabet koster
300 kr. og kan købes via hjemmesiden.
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Junior udvalg
Juniorudvalget er på nuværende tidpunkt igang med og
lave en lille men hyggelig påske aktivitet for parterne på
vindinge rideklub, vi arbejder også foreløbigt på og gøre
vindinge til det bedst mulige sted for juniorer. Og hvis i
har nolge ideer eller forslag som kan hjælpe med det så
må i meget gerne kontakte Isabella Marie aagaard

Generelforsamling - TAK!
Ved generalforsamlingen ønskede Jakob Bjældager
ikke genvalg og vi vil derfor gerne takke ham for det
store arbejde han har lagt i bestyrelsen de seneste
år. Jakob har været sekretær i bestyrelsen og
derudover en flittig del af klubbens facilitetsudvalg.
I stedet fik vi Jacob Lylloff ind som en del af
bestyrelsen og vi fik også valgt en repræsentant for
juniorerne, nemlig Isabella Aagaard. Velkommen til
jer begge to.

Sæt kryds i kalenderen!
Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 23. april, hvor vi afholder arbejdsdag i klubben. Der er flere projekter, der
skal tages hånd om, så vi håber at se rigtig mange af jer til en hyggelig og produktiv dag.

I påsken, d. 14. og 15. april, har vi kastet os ud i at lave et lidt anderledes stævne. Der vil nemlig være
klasser med forhindringscup, hvor man skal igennem nogle forhindringer med en hest. Det minder en del om
ponygames og gennemføres kun i skridt og trav. Derudover holder vi Kæpheste spring. Alle kan deltage og
kan tilmelde sig via DRF GO eller på mail spring@vindingerideklub.dk.
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