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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:
Anne Brems - 4036 1386
email: abrems@mail.dk

Sekretær og medlemsansvarlig:
Tina Pedersen
Bestyrelsesmedlemer:
Mette Augustesen
Lone Röhmann
Jesper Andersen
Rikke Alsing

Kasserer:
Marianne Harbo
Kommuneansvarlig:
Iben Kiertner
Næstformand:
Jette Bank – 2067 7473

Udvalg:
Stævneudvalg:

Jette Bank, Mette Augustesen, Vibeke M.

Skovudvalg:

Jesper Andersen, Lone Rohmann.

Materiale- og vedligeholdelsesudvalg:
Rikke Alsing, Jes Madsen.

Bladudvalg:

Tina Pedersen, Pernille M. Christensen
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Referat af generalforsamling 27. marts 2008 i
Værløse Rideklub
Pkt. 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Susanne, som accepterer og takker for valget. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

Pkt. 2. Formandens beretning

Flere stævner afviklet i det forgangne år, og klubmestrene fundet:
-

Klubmester i dressur hest: Henriette/Sokrates og Iben/Payback

-

Klubmester i spring hest: Charlotte/Urana

-

Klubmester i dressur pony: Signe/Soccer

-

Klubmester i spring pony: Christine/Landia

-

Klubmester i spring rideskole: Mette/James Bond

Formanden takker for hjælpen til stævnerne.
Formanden beretter om årets begivenhed - vi har fået ny dressurunderviser,
Carsten Vesterskov, som har høstet stor tilslutning. Vi har lagt nyt sand på
grusbanerne samt bygget en ny rotunde. Endelig kører klubbladet igen. Vi
har opsagt vores fælles forsikring, da DRF har valgt at trække sig ud af del,
eftersom vi ikke får nok for pengene. Som klub kunne vi have valgt at købe
forsikringen selv for et betydeligt beløb, men vi vælger at lytte til DRF’s
erfaringer og anbefaler, at man selv tegner ulykkesforsikring.

Pkt. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Formanden fremlægger regnskabet i kassererens fravær. Vi har haft et helt
fantastisk overskud i 2007, som delvist er henlagt til ny ridebane. Sammen
med tidligere henlagte beløb forventer bestyrelsen, at der i 2008 kan komme
gang i etableringen af ny bund på vores grusbaner. Det pæne overskud skyldes ﬂere ting: Bl.a. 80.000 kr. i kontingenter i år mod 26.000 kr. sidste år, så
vi er tilbage på niveau som tidligere - og kontingentforhøjelsen, som vi har
besluttet tidligere, er nu slået igennem. Derudover har vi tjent 26.000 kr. på
stævner, helt fænomenalt i forhold til tidligere år.

Pkt. 4. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet.
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Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, vedtages enstemmigt.

Pkt.6. Valg af formand

Inge-Lis Pickering træder efter eget ønske af som formand. Anne Brems vil
gerne melde sig som formand, såfremt posten vælges for et år ad gangen.
Generalforsamlingen godkender forslaget enstemmigt. Inge-Lis tildeles klapsalver for godt arbejde i de forgangne år.

Pkt.7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er Lone, Jesper, Jette og Iben. Alle er villige til genvalg. Alle bliver
valgt enstemmigt.

Pkt. 8. Valg af revisor

Jeanette og Vibeke træder af efter eget ønske. Bestyrelsen takker for
indsatsen. Jan Rasmussen og Anette Møller stiller op som revisorer. Begge
vælges enstemmigt.

Pkt.9. Valg af kasserer

Jens Kjelsbak træder af efter eget ønske. Vibeke Møller stiller op som kasserer og bliver valgt enstemmigt.

Pkt. 10.
a. Stævneudvalg

Stævneudvalgene oprettet sidste år med stor succes. Alle har givet en hjælpende hånd, og arbejdet er blevet fordelt ud på færre hænder. Stor indsats
fra de enkelte udvalg, hvilket har resulteret i det gode overskud.

Planlagte stævner 2008:

Klubstævne 5/6 med klubmesterskaber spring hest/pony, distriktsstævne
13-15/6 spring hest/pony, klubstævne i september spring hest/pony. Propositioner undervejs.
Vi mangler hænder i sponsorudvalget, så hvis nogen har tid og lyst til at deltage er de meget velkomne til at tage fat i Tanja eller Mette.
Jan spørger om et pony distriktsstævne, og tilbyder sin hjælp på sponsorudvalget såfremt vi opretter ponystævne. Stævneudvalget tager dialog med
Jan og distriktet om mulighederne for at få et pony springstævne i 2008.
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b. Skovudvalg

Vejrliget har ikke været med os, og stierne er ødelagt. Skov- og naturstyrelsen har undladt at dræne, og mener at vi skal acceptere de vådere stier. Vi
har talt med vores kontaktperson, som ikke mener at vores skov er værre
end andre, så vi har ikke medhold for at renovere ridestierne pt.
Det bliver foreslået at stien fra rideklubben ned til skoven bliver renoveret
eller drænet. Det besluttes at materialeudvalget ser på projektet.

c. Materialeudvalg

Springene skal males i år og hegnene må repareres. Vandgraven skal renoveres, så den er klar til årets stævner.

d. Klubblad

Der har været 2 klubblade sidste år, og vi satser på endnu to blade i 2008.
Bestyrelsen gør opmærksom på at klubbladet ligger på hjemmesiden og kan
downloades fremover herfra. Næste klubblad udkommer i maj, der er deadline for indsendelse af materiale 25. april. Alle er mere end velkomne til at
skrive en artikel, sende billeder ind etc.

e. Web udvalg

Forrige år arbejdede vi på at ændre vores hjemmeside med en masse gode
forslag i støbeskeen. Vi følte dog at hjemmesiden blev for interaktiv til klubbens behov og ønsker. Så i stedet bruger vi nu krudtet på at uploade væsentlige informationer på den eksisterende hjemmeside.

f. Andet

Der henstilles til at alle overholder trailerreglerne på parkeringspladsen. og
sætter trailerne pænt på række. Hvis man er forhindret i dette, bedes man
tage fat i en med en ﬁrehjulstrækker eller andre, som kan være behjælpelige med at få traileren kørt på plads.
Dirigenten slutter af og takker for god ro og orden.
Dirigent:
Susanne Smith
Referent:
Mette Augustesen
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Ridestævner i 2008
Værløse Rideklub planlægger følgende stævner i 2008:
-

Grundlovsdag, den 5. juni: Udvidet. klubstævne i spring med. klubmesterskaber. Hest/pony. Se proportioner på næste side.

-

Den 13. til 15. juni: Værløse Derbystævne. Distriktsstævne i spring m/
Derby-klasse (vi ansøger desuden om indv. distriktsmesterskab). Hest.
Se proportioner på næste side.

-

Den 13. og 14. september: Udvidet klubstævne i spring. Hest/pony.
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Almindelige bestemmelser
1.

DRF’s reglement med seneste rettelser er gældende, hvor intet andet er
anført.

2.

Stævnet afholdes på Værløse Rideklub, Christianshøjvej 24, 3500 Værløse. Alle klasser afvikles på den ﬂade græsbane.

3.

Stævnet er åbent for alle klubber i distrikt 1 – 6.

4.

Korrekt udfyldt anmeldelse vedlagt indskud sendes til: Jette Bank,
Uranienborg Alle 6, 2860 Søborg eller på au2bank@privat.dk – tlf. 20 67
74 73. Indskud indsættes reg. nr. 1551, konto nr. 4721 132 986. Husk
at angive navn på både hest og rytter. Anmeldelser skal være klubben i
hænde senest torsdag den 22. maj 2008.

5.

Indskud: Klasse 1,5,7,8: Kr. 60,00, Klasse 2,4,9,10,12: Kr. 80,00,
Klasse 3,6,11: Kr. 100,00.

6.

Alle ponykategorier konkurrerer på lige fod, jf. dog klubmesterskabet
for særlige regler.

7.

Efteranmeldelser modtages indtil 1 times før klassens start mod dobbelt
indskud, såfremt tidsplanen tillader det.

8.

Klubben forbeholder sig ret til at aﬂyse klasser med for få tilmeldte.

9.

Framelding skal ske senest en time før klassens start til Jette Bank på
tlf. 20 67 74 73 eller i sekretariatet på stævnedagen.

10. Starttider offentliggøres på klubbens hjemmeside: vaerloeserideklub.
dk. Vær opmærksom på, at klasserne vil blive afviklet umiddelbart
efter hinanden.
11. Klubmesterskabet for hhv. pony og hest kan kun vindes af ryttere, der
har været medlemmer af Værløse Rideklub minimum tre måneder forud
for klubmesterskabet. Desuden skal man have startet for Værløse rideklub, såfremt man har redet stævner indenfor de sidste tre måneder.
12. Deltagelse i stævnet sker på eget ansvar.
13. Heste der deltager i stævnet, har ingen adgang i Værløse Rideklubs
stalde
14. Toiletter foreﬁndes i Værløse Rideklubs stalde
15. Gyldigt kontingent/bevis på medlemskab skal vises på forlangende.
16. Spørgsmål inden stævnet kan rettes til Mette Augustesen på tlf.
25 61 03 22 (hverdage efter kl. 17) eller mail:
mette.augustesen@omnicommediagroup.com
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LC/LB/LA (1/3 af banen i
hver højde)
LA - Klubmesterskab
(Pkt. 11)

LA Champagne Cup

10.

12.

11.

7.
8.
9.

Rideskoleklasse
Klubmesterskab for
rideskoleryttere
LD
LC
LB

LB - Klubmesterskab
privatryttere (Pkt. 11)
LA

LC
LB Gulerods Cup

5.
6.

4.

3.

Klasse:
1.
2.

A

B1

A

B0
B0
B4

B0
B4

A

B1

Metode:
B0
B4

Grundlovsdag torsdag d. 5. Juni (flad græsbane)

Hest

Hest

Hest

Hest
Hest
Hest

Pony/hest
Pony/hest

Pony

Pony

Pony
Pony

Åben for alle

Alle
Alle
Ekvipager der ikke har gennemført
MB i 07-08
Åben for ekvipager der ikke har
gennemført MB i 07-08
Åben for ekvipager der ikke har
gennemført MA i 07-08

Åben for:
Alle
Ekvipager der ikke har gennemført
MB i 07-08
Ekvipager der ikke har gennemført
MB i 07-08
Ekvipager der ikke har gennemført
MA i 07-08
Rideskoleryttere fra VÆR
Rideskoleryttere fra VÆR

Værløse Rideklubs klubmesterskaber i spring
for pony/hest 5. juni 2008
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80 cm pony/hest met: B0
90 cm pony/hest met: B0

LB met: B3

LA met: A

LA met:B1.2
Distriktsmesterskab for hold

MB

16.

17.

18.

19.

LB met: B3

Mini-LA met: A

LA met: B4

LA Derby met: A

Klasse:
20.

21.

22.

23.

Søndag d. 15. Juni (hest)

275 m/min

LC met: B3

15.

325 m/min

300 m/min

300 m/min

Tempo:
300 m/min

325 m/min

350 m/min

300 m/min

300 m/min

Tempo:

Tempo:
275 m/min
275 m/min

Klasse:

Lørdag d. 14. Juni (hest)

Klasse:
13.
14.

Fredag d. 13. Juni

300, 250,
200, 150, 100
300, 250,
200, 150, 100
400, 350,
300, 250, 150
5000, 2000,
1000, 500,
250

250, 200,
150, 125, 100
300, 250,
200, 150, 100
400, 350,
300, 250, 150
2000, 1600,
1200, 1000,
800,
450, 400,
350, 300, 200

Dotering
-

Åben for:
Ekvipager der
MB i 07-08
Ekvipager der
MA i 07-08
Ekvipager der
MA i 07-08
Ekvipager der
MA i 07-08

ikke har gennemført

ikke har gennemført

ikke har gennemført

ikke har gennemført

Ekvipager der ikke har gennemført
LA i 07-08
Ekvipager der ikke har gennemført
MB i 07-08
Ekvipager der ikke har gennemført
MA i 07-08
Mesterskaberne er åbne for alle
ryttere jvf. DRF`s reglement. P931
Se distriktets hjemmeside
Alle

Åben for:

Åben for:
Alle
Alle

Værløse Rideklubs distriktsstævne i spring
for hest/pony med 5.000 kr. DERBY 13-15. juni 2008

Gøg & Gokke på eventyr
Søndag den 30. marts gik turen til Vestegnens Rideklub. Gøg aka Pernille og
Gokke aka Kim startede dagen med, at gøre heste klar og ikke mindst gøre
sig selv klar. Da chaufførerne ankom, valgte de at læsse Bølle Bob aka Cooper først og derefter smukke Sally aka Alcemi. Efter en lang og sej kamp ﬁk
de endelig læsset dem begge, og de drog derefter ud i den ”store” verden.
Da de omsider var ved at være på stævnepladsen, kom Gøgs far til at køre
forkert, og dette resulterede i en 20 punkts vending af Gokkes mor. Efter et
par forsøg lykkedes det endelig, at få vendt traileren. 
Da de omsider nåede frem til stævnepladsen, ﬁk de to tosser øje på Bjørnebanden aka Soﬁe, Line og Annemette (Kæmpe tillykke til Annemette med
den ﬂotte 2. plads.)
De to tosser begav sig ind i ridehuset for, at se lidt på forhindringerne, hvorefter Gøg udbrød: ”De er jo sindssyge, min hest får jo et hjertestop” hvorefter den Gokke kommenterede: ”Jamen så må den dø, det er jo ikke højt.”
Efter en mere stressende opstart på dagen, blev de to tosser endelig, at
sadle op og kom til hest. Efter 10 min. til hest skulle de så ind og gå bane,
Gøgs nerver var helt oppe men Gokke tog alt helt cool! Da de havde gået banen, var det tid til at opvarme. Det hele så meget elegant ud, indtil Gokke
ville tage en okser, men afstanden passede ikke optimalt og Gokke ﬁk en lille
ﬂyvetur hvor hun herefter lå vandret over hesten. Det var tæt på en tur i
sandet. 
Så var det Gøgs tur til, at gå på banen, hun var klar til at vise hvad de to
kunne, men hest og rytter var ikke helt enige og de ﬁk 3 stop. Nu skulle
Gokke ind, og det var hendes allerførste stævne, men hun klarede sig godt
og dette resulterede i en fejlfri rundet og deres første sløjfe. Men desværre
gik det ikke så godt i deres anden klasse, de rev 2 bomme men de havde en
godt tur. Nu gik turen atter hjem til Værløse og de to tosser havde haft en
god tur.
EN STOR TAK TIL GØG & GOKKES FORÆLDRE (CHAUFFØRERNE)
Skrevet af: Kim og Pernille
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Ridemærke
Vi har et hold ”elever” i gang med at tage de nye ridemærker. På holdet er:
Susanne Smidt
Maria Brøndsgaard
Frerikke Kaad
Pernille Jørgensen
Kim Soetman
Sidsel Kjelsbæk
Caroline Rørbæk
Helene Lindegren
Margit Sørensen (lærer)
Vi ønsker alle held og lykke.

Mr. Cody og Signe har været i en tur i sverige til stævne, hvor de
blev nr. 7 ud af 47 - ganske godt gået.
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Bagsideponyerne

