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De dygtige elever på ridemærkeholdene

Værløse Rideklub
Værløse Rideklub - forkortet VÆR - er medlem af Dansk Ride Forbund
(DRF) og underlagt dennes love.
Pensionærer, halvpartsryttere og elever på rideskolen skal være medlem af Værløse Rideklub. Dette gælder også ekvipager udefra, som
benytter klubbens baner.

Bestyrelsen
Formand:
Inge-Lis Pickering – 2870 9916

Sekretær og medlemsansvarlig:
Tina Pedersen

Kasserer:
Marianne Harbo

Bestyrelsesmedlemer:
Mette Augustesen
Lone Röhmann
Jesper Andersen
Rikke Alsing

Kommuneansvarlig:
Iben Kiertner
Næstformand:
Jette Bank – 2067 7473

Udvalg:
Stævneudvalg:

Jette
Bank,Mette
MetteAugustesen,
Augustesen,
Vibeke
M. Nielsen og
Jette Bank,
Vibeke
M, Tanja
Beatrice Ehrbar

Skovudvalg:

Jesper Andersen, Lone Rohmann.

Materiale- og vedligeholdelsesudvalg:
Rikke Alsing, Jes Madsen.

Bladudvalg:

Tina Pedersen, Pernille M. Christensen (modtager kun positiv kritik).

Pressefotoansvarlig:
Tim Christensen

16

1

Nyt fra bestyrelsen
Så er sommeren endelig over os, og hestene er kommet på græs igen
efter en lang vinter.
Vi er i fuld gang med stævnesæsonen, og har allerede holdt et klubstævne i både dressur og springning.
Der har været en ﬂot opbakning fra hjælpere, det er meget dejligt
– tak for det! Det er jeres hjælp, der gør, at vi kan holde stævnerne
. Du kan læse mere om stævnerne et andet sted i bladet.
Henover sommeren vil der blive holdt nogle ﬂere stævner. Vi håber
på stor tilslutning og godt vejr. Vi vil derudover få opsat hegn om den
øverste dressurbane. Når det er gjort, er alle baner indhegnet.
Dette klubblad er det første, der er blevet lavet i et stykke tid. Vi er
rigtig glade for, at bladudvalget kom op at stå igen, så vi allesammen
kan følge bedre med i, hvad der sker på VÆR.
Men vi skal alle hjælpe bladudvalget, for de kan jo ikke skrive samtlige historier selv. Derfor beder vi jer om at skrive historier – stort som
småt – til bladet. Hører du om eller oplever du en sjov histore, eller
har du bare haft en god ridetime, så skriv!
Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommerferie. Og især ønsker vi
alle, der skal på ridelejr, en god uge!
- Inge-Lis Pickering

Og da jeg bekymret spurgte til hende næste dag, hørte jeg, at hun
da havde været i stalden og redet to ponyer mere senere samme dag,
som hun havde slået sig.
Heldigvis var der ikke sket noget af betydning, men en ufrivillig saltomortale kan vist give enhver en forskrækkelse af dimensioner.
Og det er så her, jeg tager hatten af for Tinas måde at håndtere det
på. Humor kan være bedste ven i den situation, og Tina har lige set
tiden an, om varm kakao (eller hvad det nu var, Signe ﬁk) kan spare
turen til skadestuen.
Om vi ﬁk kage dagen efter? Selvfølgelig gjorde vi det – lækre snegle!
Far Jan har det vist lige som Tina. Da Signe blev klubmester i springning for privatponyer skulle hun traditionen tro en tur i søen.
Mens hendes kammerater greb fat i hende for at bære hende ned til
søen, og hun råbte på ”hjælp”, stod Jan og kiggede på – og konstaterede lige så tørt: ”Du skulle vist alligevel have taget en bom, Signe”
(den lader vi også lige stå et øjeblik!!).
Der var ingen kære far til at hjælpe Signe til at slippe for turen i
søen. Og det var helt sikkert en meget kold omgang - som Signe vist
alligevel ikke ville være foruden bagefter, for det hører jo til! Men
også Jan viser her, at har man sagt A (vundet klubmesterskab), må
man også sige B (en tur i søen) – det hører med, og det skal der ikke
laves om på, heller ikke selvom det er hans egen datter.
Det er en herlig sportsånd, som hersker i hele familien, og som starter
med de sejeste forældre!
- Inge-Lis Pickering
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De sejeste forældre i VÆR
Vi kårer hinanden til mange forskellige titler i Værløse Rideklub: Klubmester, den der har hjulpet mest til stævner, den der har solgt ﬂest
toast, og den der har scoret ﬂest fyre. Men vi har endnu ikke kåret de
sejeste forældre. Det vil jeg derfor gøre nu:
Der kommer rigtig mange forældre på VÆR, og det er dejligt at se,
at datteren og sønnen bakkes op af forældre, der sommer som vinter
står i stalden og kigger på ridningen og hjælper til med at strigle ponyen. Og når det er stævnetid, ja så er de også med. Jeg er helt sikker på, at der bliver sat stor pris på det fra datterens og sønnens side.
Men der er ét forældrepar, som har gjort sig særligt bemærket hos
mig. Det er et forældrepar, som deltager meget i døtrenes ridning og
stævner. Og hvor opbakningen til sporten absolut ikke mangler. Men
der er samtidig en helt ekstraordinær og herlig holdning til ikke at
være ”pylrede” på døtrenes vegne:
Yngste datter Signe var en dag i ridehuset på sin pony (Belfast) og
skulle lægge skridttæppe på den, mens hun sad på den. Skæbnen
ville blot, at en anden hest samtidig blev forskrækket over porten i
den anden ende af ridehuset, så den sprang til side og lavede ”ballade”. Belfast lod sig rive med af forskrækkelsen og sprang frem, og
til Signes uheld var det i præcis samme sekund som hun slap sit greb
om ponyen med sine schenkler for at lægge tæppet på. Signe har nok
lavet Nordeuropas ﬂotteste baglæns saltomortale ud over Belfasts´
bagpart, men slog knæet undervejs.
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Siden sidst
Velkommen til nye i stalden:
- Johnny med sin sorte hest.
- Mette med sin sorte hest.
- Ditte med sin nye hest Contana (den er IKKE sort).
- Line med sin nye pony Amadeus.
- Annemette med sin nye pony Bella.
- Soﬁe med sin nye pony Sunset.
- Lene med sin nye pony Sunset.
- Elisabeth med sin pony High Flyer.
- Christine med sin nye pony Landia.
- Silje med Annaqhmore Galntus og Gleneaskey Promise.
- Dorthe med sin rødbrune Maquis.
- Jens med sin nye hest Flaneur.
Hvis der er nogen vi har glemt må I undskylde - men der lå ikke noget
i den hvide postkasse.
Også tillykke med Julles nye hest Sorte Sara (den er grå) og Eas nye
pony - der også er grå.

Ridemærker

Hun blev båret i kongestol ind i rytterstuen, og der blev hurtigt ringet
efter Mor Tina. Mens vi andre overvejede, om Signe skulle på skadestuen, kom Tina ned i stalden, kiggede på Signe og sagde: ”Synes du
ikke, jeg bager nok?” (den lader vi lige stå et øjeblik!!)

Rideklubben har også afholdt undervisning og prøver i ridemærke grad
1 og 2. Alle har bestået prøverne - STORT TILLYKKE.

Signe blev hjulpet op til bilen (Tina havde i denne anledning taget
bilen, selvom de er naboer til rideskolen) og kørt hjem. Jeg ved ikke,
om det var fordi hun måske ﬁk boller og varm kakao, da hun kom
hjem, men knæet ﬁk det bedre i løbet af eftermiddagen.

Man må kan falde af til disse prøver og samtidig bestå.Det er mest
stoltheden, det går ud over - så det var godt at det ikke var en af
ungerne!!!

Du kan se billeder af de to ridemærkehold på side 17.
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Stævneplan 2006

STORT tillykke til Gitte og Jes med det nye ridehus

- 22. og 23. juli - distriktsstævne i spring for hest

Husk - ingen løse heste og ingen longering. Når der kommer kunder,
skal alle forlade ridehuset.

- 29. og 30. juli - distriktsstævne i spring for pony
- 30. og 31. august klubstævne i spring
- 17. september klubmesterskab i dressur
Værløse Rideklub sender to hold afsted til Distrikstmesterskab for
hold i Holte den 18. juni. Rideklubben sender også et hold til DM for
hold den 25. juni.
Held og lykke til alle!

Stævneresultater
Fastelavnsstævne

Vi afholdt et dejligt og vellykket fastelavnsstævne - her er et par
stemningsbilleder.
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Og mer’ tillykke til Gitte og Jes
- der har ejet rideskolen i 14 år den 12 juni 2006.

Åbningstider på Farum-Værløse Rideskole:
Mandag - fredag - kl. 7.00 - 23.00
Lørdag - kl. 7.00 - 21.00
Søn- og helligdage - kl. 7.00 - 18.00

Disse tider SKAL overholdes - sidste mand lukker og slukker!!!
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Ridning i skoven mm
Vis hensyn når du rider i skoven:

- Sæt dig ind i reglerne for den skov du rider i.
- Rid kun på en ”skovsikker” hest af hensyn til din og andre skovgæsters sikkerhed,
- Vis hensyn til andre skovgæster, så de også kan nyde deres skovtur.

Og husk...:

- Dårligt føre på ridestien giver ikke ret til at ride på grusvejene,
- Der må ikke springes over træstabler, diger, grøfter eller bomme.
- Der må ikke lægges forhindringer (spring) ud på ridestierne uden
konkret tilladelse.
- Det er lovligt at færdes til fods og på cykel på ridestierne, så hastigheden skal tilpasses udsynet.
- Ved møde med andre skovgæster og ryttere skal passage ske i
skridt.

Til trods for silende regn og kolde ryttere havde vi et meget ﬁnt fremmøde til dressurstævnet den 28. maj. Vi har desværre ikke nogle billeder fra dette stævne, da pressefotografen var optaget dén dag.
Det eneste uheld vi havde den dag - udover vejret - var da Filur ikke
ville til dressurstævne, smed Luka af og tog den hurtige vej hjem.
Stakkels Luka endte med et brækker kraveben - Vi håber du snart er i
sadlen igen.

Resultater

LC2-B for rideskoleryttere
1. Mette de Neergaard på James Bond
2. Mikala Andersen på Jackson
3. Marie de Neergaard på Sweeti
4. Soﬁe Christensen på Sunset
5. Sara Krogsgaard på Tornerose
5. Line Rasmussen på Amadeus
6. Caroline Hansson på Bahama

- Ridning foregår på eget ansvar, og det er ikke sikkert at ridestierne
er plane og egnede til galop, eller at grenene er kappet op, så der
er frit i rytterens højde.

LC3-B Pony
1. Signe Pedersen på Soccer
2. Signe Pedersen på Obelix
3. Elisabeth Soﬁe Smith på High Flyer

Baggrunden for reglerne er bl.a.:

LB1-B Pony
1. Christine Smith på Landia

- En hest i galop eller trav ødelægger skovvejene for cyklister, barnevogne, kørestole og dårligt gående personer. Ridningen giver først
små huller, som siden hen bliver til store huller.
- En hest træder skovstier i stykker, så de ikke er gode at færdes på
for andre skovgæster.

LC3-A Hest
4. Laura-Marie Biron på Alsace
6. Anne Brems-Pedersen på Murphy O’Niell
8. Tanja Reinhold Nielsen på Rastell

- Mange skovgæster er bange for heste, og der kan opstå farlige
situationer, når ryttere møder andre skovgæster.

LB1-A Hest
Annsoﬁe Grawelli på Shatere
Anne Brems-Pedersen på Murphy O’Niell

Reglerne - kort og godt - for Ganløse Ore (skoven ud til Christianshøjvej):

LA1-A Hest
1. Vibeke Møller på Sirex
3. Beatrice Ehrbar på Hovmarkens Delta
4. Helene Blensted på Reality
5. Annsoﬁe Grawelli på Shatere

Der må rides på de afmærkede ridestier.
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Dressurstævne

5

Springstævne

Med noget bedre vejr gennemførte vi et super springstævne med klubmesterskab den 5. juni.

Nyt fra rideskolen
Først rigtig hjertelig velkommen til den nye ridelærer Ditte.

Velkommen til de nye rideskoleryttere

- Tirsdag: Nabogårdens Mikkel, Sarah, Emma, Soﬁe, Kia, Simone og
Nynne.
- Lørdag: Christine, Malene, Sarah, Julie, Cathrine, Simone og Cecilie.

Sommerridelejr

Der er vanen tro ridelejr i uge 26. Vi ønsker alle en rigtig god uge med
masser af ridning og hyggeligt samvær. Husk at forældre, der kommer
på besøg, skal have HJEMMEBAGT kage med.

Dagridelejr i uge 32

Også en rigtig god fornøjelse til jer, der skal på dagridelejr i den sidste uge af sommerferien.
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Resultater

LC - Klubmesterskab for rideskoleryttere - Pony
1. Line Rasmussen på Amadeus
2. Mette de Neergaard på James Bond
3. Sara Krogsgaard på Tornerose
4. Emilie Solhof Christensen på Black Dancer
5. Mikala Andersen på Jackson
6. Marie de Neergaard på Sweeti
7. Annemette E.J. på Lille Black Dancer
8. Christina Fjorbak på Casper
9. Christina Toft på King
10. Caroline Hansson på Bahama
LB - Klubmesterskab for privatryttere - Pony
1. Signe Pedersen på Belfast
2. Nicole K. Thorsen på Nicole
3. Elisabeth Soﬁe Smith på High Flyer
4. Rasmus Krebs Manniche på Olympic
5. Caroline Bundgaard på MAdonna
6. Signe Pedersen på Obelix
7. Signe Pedersen på Soccer
8. Rasmus Krebs Manniche på Magic Madsen
9. Silje Bjørn Nørgaard Pedersen på Gleneaskey Promise
10. Soﬁe Christensen på Maglehøjs Sunset
11. Christine Smith på Landia
12. Chastine Hennebjerre på Beheme Ilia
13. Malene Nielsen på Herkules
LB - Klubmesterskab - Heste
1. Charlotte Bank på Lirona
2. Ditte Pedersen på Rumba
3. Liselotte Holst på Bigfoot
4. Lou Storm Pallesen på Quiluna
5. Charlotte Sandager Hansen på Pügsley
6. Ditte Pedersen på Contana
7. Mia Mortensen på La-Vie
8. Mette Augustesen på Gøngehusfarmens Solleil
9. Beatrice Ehrbar på Hovmarken´S Delta
10. Tina Nielsen på Mr. President
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Side 9-ponyerne
Sunset

Dette er dullen super Sunset (hun hedder faktisk Maglehøjs Sunset).
Hun er den lækreste hoppe, der har været her endnu.

Hun er en hoppe på 7 år - hun er født 23/05-1999. Hun er smuk og
hendes pels skinner. Hun er mørke brun med en lille blis. Hendes race
er Connamare - og hun er bestemt ikke nogen vandhund (hader det).
Vi har lige sprunget vores første LB sammen – med dobbelt nul (hihi)…
Men så er der ikke mere om hende. Jo vent - hun er den smukkest
hoppe i verden (synes jeg)!

Soccer

Her er den bedste side 9-pony der her været længe (hehe)

Han hedder Soccer og er en vallak han er helt hvid (altså når han er
ren). Han er født den 01/01-1995. og han kan springe (helt suverænt).
Han starter L.B. og L.A. til stævner - men det højeste jeg har sprunget til træning er 110-115 cm hehe - det var sjovt.
Han kan ride godt dressur – jeg vandt mit første dressurstævne på
ham (heh). Han kan også lide at komme i skoven, men hader når der
er myg. Han bor på nabogården.
Det var alt tror jeg.
Knuzzer Signe & SUPER seje Soccer

Knuzzer Soﬁe & Super Sunset
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