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VELKOMMEN TIL
Preben kat og Henning kat flyttede ind på rideklubben i januar. De er brødre og vant til at
bo på landet.
Desværre havde Henning ikke helt styr på, at heste kan være store og farlige dyr, som man
IKKE skal gå imellem benene på. Efter blot 14 dage måtte han aflives, da han blev den lille
under et par hestehove. Preben trives heldigvis i sit eget selskab……………
COWBOY FESTEN den 28. januar
Billederne taler vist for sig selv……….. en sjov og underholdende aften, som sagtens tåler
gentagelse

(FASTELAVNS)STÆVNE den 4. februar
Med 93 starter blev stævneåret i VRIK virkelig startet op med bravour!. Fra tidlig morgen til
sen aften summede det af spænding, liv, hestevrinsk og højt humør på hele matriklen.
Første ponyrytter startede kl. 8,00 og sidste rytter på hest afsluttede godt kl. 20.00.
Med stævnet var det også intro på et nyt stævnesystem via DRF Go!. Det gav lidt
udfordringer for såvel deltagerne som os med tilmelding og startlister. Med god hotline og
vejledning fra DRF kom vi efter systemet og tingene fungerede fejlfrit hele dagen.
STOR TAK til alle hjælpere i kiosken, i sekretariat og som skriver samt i stalden og
ridehallen hele dagen! I er bare GULD værd.
NY SPRINGUNDERVISER I VRIK
Vi har været så heldige at få 19-årige Michelle Lauridsen, Esbjerg som springunderviser i
VRIK. Michelle er B- rytter i spring og har 2 stk. B heste. På landsplan rider hun stævne på
MB niveau. Michelle har tidligere været ansat ved ponylandsholdstræneren og har udover
et samarbejde med en tysk OL rytter, Carsten Otto Nagel, hvor hun har fungeret som
rytter.
Michelle har god erfaring med børn og er god til at lære fra sig. Hun lægger stor vægt på,
at hesten er i balance og nyder de opgaver, vi stiller den.
Der var springundervisning første gang den 5. februar og alle var begejstrede………
NY SMED
I begyndelsen af februar har vi fået ny smed til vores klubheste. Det er Henrik fra Grams
beslagsmedie, som fremover kommer i huset. Henrik er kendt i VRIK allerede, da flere af
vores private opstaldere benytter ham som smed til deres pony/hest. Velkommen til
Henrik – vi glæder os til et forhåbentligt godt og langt samarbejde.
GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 21. FEBRUAR
Ca. 40 medlemmer mødte op til årets generalforsamling i Vorbasse Rideklub.
Christinas formandsberetning indledte hun med en stor tak til ALLE, som har deres daglige
gang, hjælper til stævner, er undervisere og alle andre, som bidrager til en rigtig god, glad
og positiv smittende stemning i VRIK. Det er virkelig fantastisk, at alle gør VRIK til et skønt
og afslappet sted at være. Hun fortsatte de positive takter med at glæde sig over, at
staldene blev fyldt op i løbet af efteråret 2016. Det var et stort mål, som bestyrelsen satte

sig i marts – og nåede. Antallet er medlemmer er steget i 2016. Vi har startet flere
undervisningshold op OG har i gennemsnit 9 elever mere til undervisning pr. måned end
sidste år - kanon. Med DRF Go! har vi fået skabt mere opmærksomhed om vores stævner
og får flere tilmeldinger til stævner.
Vorbasse Marked blev afholdt i flot sommervejr. Ponybanen gik rigtig godt og gav rigtig
mange børn og voksne en god oplevelse med 816 trækture fordelt på de 3 markedsdage. I
familieteltet faldt omsætningen lidt, men det var generelt på markedet. Vi havde lavet
flere nye tiltag, hvoraf de fleste blev godt modtaget mens andre skal rettes til til markedet i
2017. Christina havde en lille bøn til alle medlemmer om at tage 1-2 vagter enten på
ponybanen eller i familieteltet, da vi så selv kan tjene pengene. Med det medlemstal vi har
i dag, er vi overbookede, hvis alle tager 2 vagter! – der skal ikke så meget til…………..
Markedsudvalget er så småt i gang med forberedelserne til Vorbasse Marked 2017, så I
hører nærmere………..
Der har været mange super gode oplevelser i VRIK i 2016 med alt fra stævner,
hjemmelavede pandebånd, Sankt Hans og til juleoptoget i Vorbasse. Her stillede vi med en
fuld hestevogn med glade børn og voksne samt 14 ryttere. Det var et flot syn og bestemt
en dag, som skal gentages.
I 2017 skal vi bl.a. have fokus på omkostningerne til foder, ny barriere i ridehallen og
udendørs springbane. Kæmpe TAK til alle medlemmer i VRIK.
Årsregnskabet blev gennemgået. Med fulde stalde, mange elever til undervisning og god
tilslutning til vores stævner ser indtægtssiden helt fornuftig ud. I 2016 har vi haft nogle
udgifter til nyanskaffelser og forbedringer. Vi har fokus på omkostningerne og følger
forbruget af foder, halm og hø/wrap tæt. Årets resultat ender på ca. kr. -150.000,00. Det
skal siges at der ikke er noget alarmerende i dette resultat, da vi har fået nogle fantastiske
redskaber og forbedringer som vi kan have glæde af mange år fremover.
Valgt til den nye bestyrelse blev Rikke V. Nielsen og Marie Kjærbøll. Bestyrelsen
konstituerede sig efterfølgende:
Christina Graven Hansen, formand
Rikke V. Nielsen, næstformand
Vita L. Lauridsen, sekretær samt
Medlemmerne Hanne L. Jensen, Jørgen Pedersen, Lars Andersen, Marie Kjærbøll. Som
kasserer fortsætter Bente L. Christensen.

Den nye bestyrelse glæder sig til samarbejdet og de mange nye opgaver, der kommer.
DRESSURKURSUS
Mikael Ketelsen gæstede os i den sidste weekend i februar med et dressurkursus. Han gav
deltagerne nogle virkelig gode dage og mange input, som der kan arbejdes videre med i
den daglige træning. Vi håber at det bliver muligt med endnu et kursus på et senere
tidspunkt.

SYGEMELDING
Winnie er delvist sygemeldt med en dårlig skulder. Den 6. marts startede der en ny
staldmedarbejder, som vikar for Winnie. Han hedder Henning og sørger for morgenrutinen
– velkommen i Vorbasse Rideklub. Eftermiddags-opgaverne varetager Winnie. God bedring
til Winnie.
Med venlig hilsen Vorbasse Rideklub

