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Medlemmer: 
Klubben har 247 medlemmer, hvoraf 188 er under 25 år.   

Ud af vores 247 medlemmer er kun 17 af hankøn…! 

 

Rideskole: 
I rideskolen har vi i denne sæson, 2014/2015, 25 hold. 

Alle instruktører er fortsat fra sidste sæson. Det er Sigrid, Liv, Lykke og Mie. Det giver en 

fantastisk stabilitet, både for os i bestyrelsen, men især for vores rideskoleelever. 

Dog har vi fået et par nye instruktører ind i forbindelse med Lykkes barsel: Malika Schoman og 

Maria Jähnel, og de er allerede i gang med at gøre et rigtigt godt stykke arbejde. 

Lykke og Mie har været på Ryttermærkeunderviser kursus i oktober og forventer at starter kurser op 

allerede i år. 

 

Løsdriftstalden er blevet hverdag for vores elever, og den største udfordring vi har tilbage med den 

er de evigt forsvundne grimer og trækketove – den udfordring slipper vi nok aldrig for. 

 

 

Stævner: 

I 2014 har klubben afholdt sit første distriksstævne i spring d. 2-3 august. Stævnet gik over al 

forventning og vejrguderne var med os. Der var ros til klubben fra DRF – takket være det meget 

engagerede stævneudvalg og mange hjælpere. 

Desuden er der afholdt klubstævne d. 14-15 juni med klubmesterskab og championatsuddeling. 

Årets sidste stævne holdes d. 29-30 november. 

 

Resultaterne for klubmesterskaber og championater kan ses på vores hjemmeside www.vosk.dk 

 

Championat: 
VOSK championat for året 2013 blev udleveret først på året.  Vindere var:  

Pony dressur: Nanna Jensen / Aslan 

Hest dressur: Cathrine Ibsen / Loughnatousa Inksy 

Pony spring: Mathilde Lauridsen / Lundgaards Tiger Lili 

Hest spring: Cecilie Lauridsen / Orchidee 140 

 

Klubmesterskaber: 

Der har været afholdt klubmesterskaber indenfor dressur og spring for hest og pony ved stævnet d. 

14-15 juni.  

Klubmestre i 2014 er: 

Pony dressur: Maria Jähnel / Gregersminde Jolly - 1 

Hest dressur: Mia Suensen / Fight Light 

Pony spring: Kiri Stigler / Lundgaards Tiger Lilli 

Hest spring: Isabel Cramer / Emilia Imhoff 

 

 



 

 

Drift af faciliteter: 
Vi er i gang med en opdeling af den lille ridehal. 

Der bliver lavet en elektrisk rulleport i gavlen ned mod løsdriftstalden, samt en barriere på tværs af 

hallen således at ”lade” og ridehal er tydeligt separerede. 

Desuden bliver den nuværende port ud mod Lergravvej udskiftet med elektrisk rulleport med en dør 

i. Samtidigt bliver døren i siden af ridehuset (ved møddingen) blændet af og barrieren lukkes. 

Vi forventer at arbejdet går i gang i løbet af ca en uge. 

Vi ser frem til resultatet, som vi forventer bliver til stor fordel for både ryttere og staldpersonale. 

Vordingborg Sportsridehaller har indvilliget i at betale 50% af udgifterne til opdelingen. 

 

Klubbens aktiviteter: 

Arbejdsdag med stor tilslutning hvor hele hegnet om den store bane blev malet, kanterne blev 

gravet af og grøften ryddet. Vi hyggede os med håndmadder fra Byens Slagter (Stensved) og en is. 

Sensommertur blev pga regnvejr til en hyggelig dag med ponylege i ridehuset, og de  indkøbte 

sandwich blev spist i rytterstuen. 

Der blev holdt rideskolestævne i weekenden og kombineret hermed et loppemarked for brugt 

rideudstyr i den lille hal. 

Sidst men ikke mindst skal vores Åben Rideklub arrangement i august nævnes.  

Vi tilsluttede os DRF’s landsdækkende Åben Ridelub og dagen gik over al forventning med rigtigt 

mange fremmødte. DRF annoncerede dagen i Nova radio og udarbejdede en annonce som vi bragte 

i Sydtid to gange. 

Vi fik meget positive tilbagemeldinger fra de besøgende og sågar nogle tilmeldinger til hold på 

selve dagen. 

 

Ridning i skoven: 

Siden april 2014 har klubbens medlemmer haft forbud mod at ride i Vintersbølleskoven idet 

Pedersgaard, som ejer skoven, har opsagt brugsaftalen med Vordingborg Kommune specifikt for 

ridning. Dette skyldes Vordingborg Kommunes manglende vedligehold af ridestierne. Dette på 

trods af at klubben årligt har indbetalt et beløb på kr 6.000,- til kommunen til vedligehold. 

Vi har kontaktet kommunen og bedt om et regnskab for hvad disse penge er blevet brugt til men har 

ikke modtaget svar trods flere rykkere. 

Vi har ligeledes anmodet kommunen om at genoptage sagen med Pedersgaard så klubben kunne få 

dispensation til ridning i skoven for ridehold og ryttere i ridefysioterapien. Også dette uden resultat. 

Jeg håber, at den nye bestyrelse vil fortsætte med at arbejde for at klubbens medlemmer igen får 

mulighed for at ride i skoven mod et rimeligt beløb og uden at skluue løse skovkort hos Pedersgaard 

til kr 2.000,- per år. 

 

Ridefysioterapi: 

Vores ridefysioterapeut, Marianne Holm, har valgt at sætte sit ydernummer til salg, fordi hun 

helbredmæssigt ikke længere kan holde til arbejdet. 

Marianne havde fundet en køber, der skulle overtage per 01.01.2015.  

Dog sprang køberen fra i sidste øjeblik.  

Marianne er ked af, at denne købsaftale faldt til jorden, men hun er pt. i dialog med en ny mulig 

køber. Skulle det imidlertid ikke blive til noget, fortsætter Marianne på VOSK frem til 

sommerferien.  



Ridefysioterapien er siden 01.09.2014 sommerferien blevet skåret ned fra tre dage om ugen til to 

dage (tirsdag og torsdag). Det drejer sig samlet om 5 timers reduktion da de to andre dage er blevet 

forlænget.  

Begrundelsen for ændringerne er dels patientnedgang (4 patienter), og dels at Marianne har flyttet 

patienter til sin ridefysioterapi hos Suså Rideklub. 

  

Marianne siger tak for samarbejdet med de afgående bestyrelsesmedlemmer, og håber på at 

samarbejdet kan blive frugtbart også med den nye bestyrelse. Det er vigtigt at der er god 

kommunikation mellem klubben og ridefysioterapien, og at begge parter holder hinanden orienteret 

om de ting som må ske, og tager en aktiv interesse i hinanden.   

 

 

Bestyrelsen: 

Lise Mogensen var valgt ind i bestyrelsen ved sidste års generalforsamling, og blev ved det 

konstituerende møde valgt til formand. Hun valgte dog at trække sig igen i januar i år.  

I den forbindelse blev jeg spurgt om jeg ville træde til som formand. Det blev jeg så beæret over, at 

jeg kom til at sige ja  Det har været dejligt at være med igen, men pga manglende tid har jeg valgt 

at stoppe igen. 

Ligeledes stopper vores næstformand Marie, vores kasserer Svend, og vores sekretær Sara. 

Vi kommer uden tvivl til at savne dem alle tre i bestyrelsen, men særligt Sara bliver svær at 

undvære, da hun har været med næsten fra klubbens begyndelse. 

En kæmpe tak til Sara, Marie og Svend for det store stykke arbejde de alle har lavet for klubben. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lone Christensen 

Formand, VOSK 


