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Vorbasse Marked
1000, 1000 TAK til alle frivillige, som hjalp til Vorbasse Marked 2017. Det gælder ALLE,
som var med på ponybanen og i familieteltet men også jer, som hjalp med planlægning,
indkøb, opstilling og/ eller nedtagning. I har gjort det MEGAGODT og vi er virkelig stolte
og taknemmelige for jeres hjælp
Resultatet er netop gjort op og vi kan glæde os over et samlet overskud på godt kr.
100.000,00 på trods af en mindre nedgang i omsætningen i familieteltet;- det er
tilfredsstillende. Ponybanen gjorde det rigtig godt igen i år med 830 trækture dvs. at I
dejlige ponypiger og –drenge har gået i alt 83km på de 3 markedsdage + turene fra og til
VRIK –super flot.
En stor TAK til vognmand Jens Peter Buch, Skjoldbjerg for sponsoreret transport af
markedscontaineren til og fra Vorbasse;- dét er vi meget glade for.
Se stemningsbilleder fra Vorbasse Marked 2017 til sidst i nyhedsbrevet.
Trakehner Foreningen
Fredag den 28. juli havde Trakehner Foreningen lejet vores faciliteter og afholdt kåring.
Der var ikke så mange tilmeldte føl, som forventet, men Trakehner Foreningen havde en
god dag.
Ny underviser
Sommerferien er vel overstået og undervisningen er startet op igen. Velkommen til både
kendte og nye elever, det er dejligt at se jer igen og ponyer/ heste har glædet sig til at
komme i gang efter ferien. I har sikkert alle hilst på vores nye elevpony, Hugosine.
Velkommen også til JULIE KNUDSEN, som er ny underviser i VRIK og afløser for Mia. Julie
underviser tirsdag. Julie er 24 år og har været aktiv hestepige og rytter, siden hun var
barn. Hun rider selv på LA-niveau i dressur. Hun underviser nybegyndere og letøvede.
Eleverne fra torsdags-holdene med Pia S. Andersen som underviser til flyttet til mandag.
TAGE LUNDTOFT er ny underviser i spring- VELKOMMEN. Dorte Petersen står for
springtilmelding. Følg med på facebook for datoer og tilmelding. Der betales kontant/
mobilepay pr. gang.

Dressurstævne
Den 12. august havde vi et lille dressurstævne for vores egne ryttere. Det var en rigtig
hyggelig dag med store smil, hvor mange afprøvede grænser og fik ”konkurrence-genet”
sat på prøve.
Kommende stævne
I weekenden den 16.- 17. september afholder vi udendørs stævne fordelt med spring og
ponydressur lørdag og dressur for hest søndag. Tilmelding er åben via DRF Go! Vi glæder
os til at se jer til 2 dejlige dage.
Indbydelse
Til Markedsfesten den 23. september kommer indenfor kort tid men sæt kryds i
kalenderen. Markedsfesten holdes i Vorbasse Fritidscenter. VRIK betaler for entre og
madbillet for alle over 15 år, som var frivillige hjælpere på ponybanen eller i familieteltet.
Andre er velkomne men betaler selv for billetten. For børn, der var frivillige kommer der et
arrangement i løbet af vinteren 2017/2018.
Ledig halvpart
Pt. har vi Gina som mangler en halvpart. Tag endelig kontakt til Rikke V. Nielsen/ tlf.
28 55 10 70, hvis du er interesseret i en halvpart :)
Staldmedhjælp
Pr. 1. august har vi ansat Henning H. Jensen som fast morgen-medhjælp. Henning sørger
bl.a. for at fodre og lukke hestene på fold. Som følge af Winnies sygdomforløb med en
dårlig skulder, er hendes arbejdstid nedsat. Winnie arbejder kun om eftermiddagen
(mandag-torsdag). Hendes opgaver er bl.a. at lukke hestene ind og give hø. Vi håber
meget, at denne løsning forbliver optimal for alle parter.
Sponsor
Høghøj Smedje v. Dino Jepsen har sponsoreret en ny Dorma dørlukker til døren ind til
gangen. Tusind tak for det :)
Mange hilsner
Bestyrelsen i VRIK
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