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FARUM VÆRLØSE RIDESKOLE

AFHOLDER JULESHOW

SØNDAG DEN 2. DECEMBER, KLOKKEN 15,OO

HUSK AT SÆTTE X I KALENDEREN

VI SES TIL EN GOD DAG.

Gitte, Ditte og Julia



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 klub-
bens baner.

Bestyrelsen

Udvalg:
Stævneudvalg:
Jette Bank, Mette Augustesen, Vibeke M.

Skovudvalg:
Jesper Andersen, Lone Röhmann.

Materiale- og vedligeholdelsesudvalg: 
Rikke Alsing, Jes Madsen.

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

Pressefotoansvarlig:
Tim Christensen

Formand: 
Inge-Lis Pickering – 2870 9916 

Kasserer: 
Jens Kjelsbak  

Kommuneansvarlig: 
Iben Kiertner  

Næstformand: 
Jette Bank – 2067 7473 

Medlemsansvarlig:  
Rikke Alsing

Sekretær:
Tina Pedersen

 

Bestyrelsesmedlemer: 
Mette Augustesen 
Lone Röhmann 
Jesper Andersen 
Rikke Alsing 
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Nyt fra bestyrelsen
Allerførst vil jeg på klubbens vegne sige velkommen til alle nye ryttere såvel 
i rideskolen som pensionærer!

Der har været holdt en del aktiviteter henover sommeren og efterårsferien. 
Først og fremmest har der været ridelejr. Jeg håber, at det har været sjovt 
– og at I har nydt samværet med både ponyerne og kammeraterne!

Henover sommeren har vi også haft nogle gode stævner i både dressur og 
spring. Og vi har kåret årets klubmestre, som I kan læse om et andet sted i 
bladet. Stort tillykke til klubmestrene!

På bestyrelsens og stævneudvalgets vegne vil jeg sige alle hjælpere tusinde 
tak for jeres indsats til stævnerne. Det er jeres opbakning, der gør, at vi kan 
holde stævnerne. For det kræver mange hænder at få stablet et stævne på 
benene. Det er dejligt, at vi med den fælles indsats fortsat kan holde de 
gode stævner, som vi allesammen synes er sjove at deltage i. 

Vi har fået lagt sand på de to grusbaner og bygget en rotunde ved siden af, så 
man kan longere dér også. Mange tak til Jes for indsatsen

Husk at sende dine historier – stort som småt – ind til bladet. Hører du om 
eller oplever du en sjov historie, eller har du bare haft en god ridetime, så 
skriv til os! Så kan vi nemlig allesammen følge med i, hvad de sker på VÆR.

Jeg håber, at I alle får mulighed for at nyde en tur i skoven. Efteråret er 
kommet med sine sædvanlige fantastiske farver på bladene - i røde, gule og 
brune nuancer. God fornøjelse!

- Inge-Lis Pickering

2



3

Priser pr. 1. oktober 2007
Ponybokse med hø .....................kr. 2.500,00

Hestebokse med hø ....................kr. 2.700,00

Bokse m/ spåner & hø .................kr. 2.900,00

Pony / hest grovfoder tillæg .........kr.    300,00

Skridtmaskine ..........................kr.    150,00

Springning hos Jes .....................kr.    400,00

Alle priser er inkl. moms pr. måned

Regler for det nye ridehus
- Der kan ikke købes ridehuskort til det nye ridehus.

- Jes og Gitte kan til enhver tid råde over det nye ridehus. 

- I det nye ridehus må der ikke være løse heste.

- I det nye ridehus må der ikke longeres.

Venlig hilsen Jes og Gitte

Nye ridelærere
Jeg har herved den glædelig meddelelse, at det er lykkes mig at ansætte to 
nye dygtige ridelærere til jer.

Mandag og fredag vil det være Ditte Pedersen, der snart fylder 18 år, der 
underviser. Ditte kommer fra Værløse og har redet hele livet. Hun har selv 
heste og rider på højt plan.

Lørdag vil det være Julia på 20 år som underviser. Julia kommer fra Farum og 
læser på Landbohøjskolen til hverdag. Julia har ligeledes redet hele livet.

Venlig hilsen Gitte
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Klubmester i spring for ponyer 2007
Christine Schmidt og Landia

Klubmester i dressur for ponyer 2007
Signe Pedersen og Soccer
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Klubmesterskab i spring for rideskoleponyer 2007
Nr. 1 Mette de Neergaard og James Bond

Nr. 2 Mikala S. Andersen og Casper

Nr. 3 Marie de Neergaard og Sweety
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Klubmester i spring for heste 2007
Charlotte Bank og Lirona

Klubmester i dressur for heste 2007
Henrietta Løwe Skjold og Sokrates

Iben Kiertner og Pay Back
Vi har desværre ingen billeder af dette.
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FARUM – VÆRLØSE RIDESKOLE 
CHRISTIANSHØJVEJ 24 – 3500 VÆRLØSE 

E-MAIL:RIDESKOLEN@MAIL.TELE.DK  
Giro 0812048 - Gitte mobil: 4098 4402 

CVR. 16223107 
Bank: Danske Bank 1471 0812048 

Velkommen til endnu et rideår på Farum-Værløse Rideskole 
Ønsker du at ride ugentligt eller dagligt, så har vi løsningen, der passer lige 
netop til dit behov. Vi har både store og små ponyer. 
 
Du kan vælge at ride 1 time ugentligt, pris kr. 350,- pr. måned eller 
2 timer kr. 650,- pr. måned – eller 3 timer kr. 975,- 
 
Alle betalinger foregår pr. giro og senest den 3 hverdag i måneden. Du betaler 
forud og har 1 måneds opsigelse til den 1. i måneden. Udover de nævnte priser 
skal alle, der rider på Farum–Værløse Rideskole være medlem af Værløse 
Rideklub. Pris årligt kr. 275,- 
 
Rideskolen holder lukket som skolerne i Furesø Kommune 2007-2008 

 Efterårsferie: mandag den 15. oktober til søndag den 21. oktober. 

 Juleferie: Lørdag den 23. december 2007 til onsdag den 2. januar 2008. 

 Vinterferie: Lørdag den 9. februar til søndag den 17. februar 2008. 

 Påskeferie: Lørdag den 15. marts 2008 til mandag den 24. marts 2008.  

De nævnte dage inklusive. 
 
NB. VI ANBEFALER KRAFTIGT, AT ALLE BØRN OGSÅ HAR RIDEHJELM PÅ, NÅR DE FÆRDES 

I STALDEN OG PÅ FOLDENE. 
 
For at gå til undervisning i spring, skal man mindst ride 2 gange om ugen.  
 
Vi har afholdt en miniridelejr i efterårsferien.  
 
Husk vores juleshow søndag den 2. december 2007.  
  
VIGTIGT: Ved afbud til rideundervisning gives ingen refusion – og ridetimer kan ikke 

byttes. 
 

VEL MØDT TIL ENDNU ET RIDEÅR PÅ FARUM VÆRLØSE RIDESKOLE. 
 

GITTE JENSEN 
 

MOBIL 40 98 44 02 
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Jeg har haft part i ca. et halvt år. Det er rigtig dejligt selv at kunne bestem-
me, men jeg har først vænnet mig til det nu.

Først fik jeg part på Con dou, men jeg nåede aldrig at ride hende, for hun fik 
ondt i maven, og det var jeg også lidt glad for, for jeg havde kun prøvet at 
ride hende en gang før. Og så fik jeg Jackson i lidt over en måned.

Jeg rider også om lørdagen, og lørdagen før min tredje parts dag, havde Ar-
gentina smidt mig af, så jeg havde rigtig ondt i halebenet, så jeg næsten kun 
kunne stå i let sæde, 

Og nu, nu har jeg part på Lucky, som er min ynglings pony. Det er jeg selvføl-
gelig meget glad for.

Jeg plejer at ride sammen med Emma, som jeg også går i klasse med. Emma 
har part på Brownie. Jeg rider også sammen med Ida som har part på Jackson 
og med Sofie som har part på Zeus.

Sofie og Ida har næsten lige fået part, så før de fik part, red Emma og jeg 
sammen, men det var godt de også fik part.

Jeg mødes med Emma, Sofie og Ida hver søndag ca. kl. 11. Vi starter med at 
henter Lucky, Brownie, Zeus og Jackson ude på folden, strigler dem og sadler 
op. Vi rider i ca. 1 time. 

Vi må ikke ride i skoven endnu, så vi rider på én af banerne. Når vi er fær-
dige med at ride, går vi rundt og snakker og strigler.   

Jeg bliver hentet ca. 17 og glæder mig allerede til næste søndag!

Rebekka L. D. Andersen

Jeg har part
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Side 9-ponyen
Siglavy Capriola, eller ”Sigger” som han bliver kaldt, er en lippizaner vallak 
på omkring 12 år. Han er fl ueskimmel og har grå man og hale (en rigtig prin-
sesse man). Sigger er 149 cm i stangmål, så han er en max. målt 1-pony. 

Før jeg fi k Sigger, havde den boet i Rumænien, hvor den havde lært en masse 
sjove kunster. 

Den kan f.eks lægge sig ned og spille død, og den kan også sidde som en 
hund. Så i starten da jeg havde ham, kaldte mange på rideskolen ham ”cirkus 
ponyen” (:

I starten syntes jeg det var sjovt at den kunne så mange ting, men efter et 
par måneder begyndte han at gøre det uden at jeg havde bedt ham om det. 
Så hvis jeg red oppe på græsbanen lagde den sig nogle gange helt fl adt ned 
på maven, og begyndte at spise græs. Det lyder nok meget sjovt, men ikke i 
længden. Han gør det heldigvis ikke mere, og det er jeg rigtig glad for.

I alle bøger står der at lippizanere ikke kan springe, men det kan Sigger. Vi er 
lige begyndt at starte LA, og det går rigtig fi nt. 

Jeg har haft Sigger i ca. et år, og håber på at have den et stykke tid endnu. 
For Sigger er den mest rolige pony jeg kender, altså på staldgangen. Ikke når 
man sætter sig op :D

Hilsen Helene
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Sommerridelejr 2007
Søndag den 1. juli, af Mathilde, Julie, Charlotte, Astrid, Sofie, Re-
bekka, Ida, Caroline og Frida
Vi kom kl. 12.00 og gik op for at pakke vores ting ud. lidt efter gik vi op i 
teltet for at spise frokost, vi var alle meget spændte på hvilke pony vi skulle 
ride de næste 6 dage. Da alle vidste hvem der skulle ride på hvem, så gik 
vi i stalden for at sadle op. Derefter red vi en tur i skoven. Da vi kom hjem 
sadlede vi ponyerne af, og gik ned i ridehuset for at spille rundbold. Så gik vi 
op for at spise aftensmad, det var pitabrød. Bagefter spillede vi rundbold til 
ca. 22.30. da vi til sidst ikke gad mere gik vi op i seng. Det var nu ikke fordi 
vi fik lov til at sove. Der var nemlig en hel del der lå og snakkede, så vi andre 
ikke kunne få lov til at sove. Rasmus, Mette, Ditte og Julie var som sædvanlig 
rigtig gode til at snakke. 

Mandag den 2. juli, af Mathilde, Frida, Christine og Cecilie K
Vi startede dagen med at spise morgenmad, og derefter red vi i skoven. Det 
var rigtig hyggeligt, selvom vi havde to uheld. Første uheld var at Annemet-
tes pony Bella tabte en sko, så hun blev nødt til at trække hjem. Og deref-
ter kom andet uheld, for Sissels pony Disney stak af med hende ind mellem 
træerne, men der gik ikke længe før Sissel fik styr over Disney igen. Da vi 
kom hjem spiste vi frokost, og derefter havde vi fri indtil Bella fik sko på 
igen. Men desværre fandt vi ud af at smeden først kunne komme i morgen, så 
det endte med at Annemette måtte ride Paja. Om aftenen var der nogle der 
spillede rundbold, mens andre gik i seng og sov rimelig tidligt.

Tirsdag den 3. juli, af Elisabeth, Annemette, Emilie, Louise, Sofie 
og Mikala
Vi startede med at stå op c. kl. 08.00, så spiste vi morgenmad. Efter mor-
genmaden gik vi i stalden og ordnede ponyer. Vi red i ridehusene i to hold, vi 
startede med at varme op, og derefter var der ponylege. I det lille ridehus 
var der stafet, og i det store ridehus var der ”stopdans” på heste ryg. Da vi 
var færdige med ponyerne pudsede vi sadler, og derefter spiste vi frokost. 
Efter frokost gik vi samlet op til svømmehallen, der var vi i nogle timer. Og 
på hjem turen fik vi en is. 
Da vi havde fået aftensmad gik vi i stalden igen, for at ride en aftentur. Da vi 
red over vejen på vej hjem, kom der en fræk bilist, som lige pludselig syntes 
at han skulle forbi. Selvom han godt kunne se, at der var ponyer og børn på 
vej over vejen, men så kom vores utrolige redningsdame Gitte; og så ”snak-
kede” hun lige med den sindssyge mand og negerdamen, og fortalte at hun 
havde skrevet hans nummerplade ned, og ville melde ham til politiet. Det 
var lidt af en aftentur vi fik os der, heldigvis kom ingen til skade. Og i morgen 
skal vi på orienteringsløb.
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Onsdag den 4. juli, Natasja, Emma, Mette, Cecilie H og Sille
Vi blev vækket af Gitte omkring kl. 04.00, hvor vi fik af vide at hestene var 
sluppet løs, og at vi havde 10 min. til at få sadlet op. Og så red vi alle ud i 
skoven. Men halvvejs fandt vi ud af at hestene slet ikke var sluppet løs, men 
at det bare var en løgn for at få os til at stå op så tidligt, og det værste var 
at det øsede ned på hele turen, så da vi kom hjem var vi helt gennemblød-
te. Vi var hjemme der omkring kl. 06.00, så nogle af os gik op for at spise 
morgenmad, mens andre gik op og lagde sig til at sove igen. Senere skulle 
vi på orienteringsløb. Men det gik helt i kage, det ene hold kunne ikke finde 
rundt, og på det andet hold faldt halvdelen af. Da alle kom hjem var vi lidt 
sure, over at posterne sad underligt og kortet ikke passede. Men heldigvis 
kom alle sikkert hjem. Imellem morgenturen og orienteringsløbet havde vi 
flette konkurrence, alle fik en roset, undtaget Mette, hun var blevet glemt, 
hun begyndte bare at grine, og så begyndte hun at grine så meget at hun 
også græd. Og på billedet stod alle pænt og smilede, men Mette hun stod og 
”græd”. Om aftenen kom nogle af Ditte og Julies venner og spillede rundbold 
med os, og gæt hvem der vandt, det var selvfølgelig os.

Torsdag den 5. juli, af Mette, Emma, Natasja, Sille og Cecilie H
I dag fik vi lov til at sove længe, for vi stod først op kl. 10.00. Så spiste vi 
morgenmad. Bagefter gik vi op i sovesalen, hvor Gitte kom og fortalte os 
at vi skulle springe i dag. Der var fire hold, det første hold startede med 
at sadle op. Det gik rigtig godt på alle fire hold. Da vi var færdige med at 
springe skulle vi op og rydde op. Og da alle var færdige med at rydde op, var 
der aftensmad, det var burger. Og i det samme vi var færdige med at spise 
kom Emma op og sagde:” jeg har ikke fået noget at spise, for jeg sov” og så 
måtte Gitte finde maden frem igen. Og vi skal måske ride senere. 

P.S. Rasmus fik undervisning i Bh’er og kvindens funktioner.

Fredag den 6. juli, af Ditte og Julie
Vi stod op for sidste gang, og så spiste vi morgenmad. Da vi var færdige med 
at spise morgenmad, gik vi op i sovesalen for at pakke vores ting ned. Da alle 
havde ryddet deres egne ting op, gik vi i stalden for at strigle ponyer, det var 
lidt mærkeligt at tænke på, at det var sidste gang vi skulle strigle ponyerne 
på sommerridelejr 2007. Fordi det var sidste gang vi skulle ride, så måtte vi 
ride uden saddel. Næsten alle gjorde det også. Da vi var færdige med at ride 
og strigle gik nogle op i sovesalen, og andre gik i teltet for at vente på deres 
forældre. Og så kom de. Alle er blevet hentet nu. Så nu må vi sige farvel og 
tak for en hyggelig ridelejr.
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Min egen historie
Jeg hedder Emilie og jeg er 6½ år gammel. Jeg elsker heste og jeg kan rigtig 
godt lide at ride på dem. Jeg synes de er rigtig søde og specielt Basse, han er 
en rigtig sød pony.

Jeg begyndte til ridning i maj måned, der var jeg så heldig, at Gitte havde 
en ledig plads på et hold. Jeg bor faktisk i Holte, men jeg kender Gitte rigtig 
godt og jeg har faktisk reddet på Værløse nogle gange, siden jeg var 4 år, så 
mit højeste ønske, var at begynde til ridning hos Gitte. 

Jeg startede tirsdag den 1. 
maj og jeg skulle ride på 
rødtop. Han er også rigtig 
sød, men lidt svær. Jeg var 
så heldig, at jeg fik en hjæl-
per tilknyttet, som kunne 
hjælpe mig i starten. Det 
var Mathilde og hun hjælper 
mig stadig indimellem med 
at sadle op og hun er bare 
rigtig sød. 

Jeg faldt af på min sjette 
ride time, Rødtop blev for-
skrækket og hoppede lidt til 
siden og så faldt jeg af. Jeg 
blev selv rigtig forskrækket, 
men så kom jeg op på hesten 
igen og det var faktisk rart. 
Men når man falder af, så skal man have kage med, så min mor bagte kage til 
alle på holdet.

En gang om måneden skifter vi ny hest, det kalder vi ny månedshest. Det er 
rigtig spændende hvilken hest man skal have, det er sjovt at prøve en ny, 
selvom det godt kan være rigtig svært. Indtil videre har jeg reddet på Rød-
top, Basse, Lucky og James Bond.

Der er rigtig mange gode arrangementer på rideskolen for børn. Jeg skal på 
ridelejr i efterårsferien, jeg tror det bliver rigtig sjovt. Jeg glæder mig til at 
ride en hel uge i træk og hjælpe med at passe og pleje hesten, så kommer 
jeg til at lære hesten bedre at kende. –og de fleste fra mit hold, skal også 
på ridelejr, det bliver lidt rart at der er nogle med man kender lidt til og jeg 
kommer jo nok til at lære Dem bedre at kende. Det bliver rigtig sjovt.



13

Distriktsmesterskab for hold
Vi har haft en hold med til distriktsmesterskab for hold.

Deltagerne var:

Signe Pedersen

Rasmus Krebs Manniche

Stine Schnabenberg

Martha Søgaard Hansen
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Dagbog fra miniridelejr i efterårsferien
15/10 - 07 - af Anna, Emilie S, Sigrid og Sarah
I dag var vi på ridelejr for første gang i ugen. Vi startede med at strigle pony-
erne og så sadlede vi dem op. Efter det blev vi delt op i 2 hold og så red vi ud 
i ridehusene. Dittes hold red i nedsidning og let sæde. Imens fik Gittes hold 
sig en lille galoptur.

Inde hos Ditte fik de sig også en lille lopper men pludselig fik vi besked på 
at gå i skridt med det samme for Anna var faldet af. Vi red frem i galop 
igen men Anna faldt af igen. Anna byttede hest med Liv og så gik det meget 
bedre. Efter vi havde redet gik vi op og spiste slik, drak cola og hyggede os.

16/10 – 07 - af Mathilde, Astrid og Liv
Vi startede med at sadle op derefter red vi ud på banen og blev delt op i to 
hold. Nogen red ned i ridehuset og de andre blev på banen. 

Da vi havde redet et stykke tid red vi en tur i skoven. Efter vi havde været i 
skoven sadlede vi af og gik op i rytterstuen og fik kage fordi Anna faldt af Indi 
i går.

17/10 – 07 - af Mette, Sarah, Mikkel, Line og Julie
Vi startede med at sadle op og så blev vi delt op i to hold.

Gittes hold travede over en bum og galoperede. Inde hos Ditte lavede man 
hestegymnastik. Hestegymnastik gik ud på at man svang armene rundt og 
rørte forskellige steder på hesten og sig selv. Vi pyntede hestene og da vi 
havde redet sadlede vi af og gik op og drak sodavand.

18/10 – 07 - af Anna-David, Kirstine H, Marie og Frida

I dag faldt Anna-David og Mathilde af da vi lavede gymnastik på hesteryg på 
Dittes hold. På det andet hold travede de over bom og lavede også gymnastik 
på hesteryg.

19/10-07 - af Kirstine, Amalie og Nanna
Dem der red inde hos Gitte galoperede og travede samt skridtet og red skråt 
igennem. Dem der red hos Ditte red uden stigebøjler mens de travede og ga-
loperede, og red en masse volter. Der faldt 2 af. Bagefter red vi alle en tur i 
skoven, det var rigtig hyggeligt da solen skinnet fra en blå himmel. Det endte 
med at Marie faldt af Argentina lige inden vi nåede hjem fra vores skov tur.
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Tøjsalg
T-shirt str. 4-6, 8-10, 12-14 - farve: blå, grøn, pink .................... kr. 75,00
T-shirt str. S, M, L, XL, XXL - farve: sand, lyse blå, grøn .............. kr. 75,00
Trøje med lynlås str. XS, S, M, L, XL - farve: rød, lyse blå ............ kr. 300,00
Bølle hat ....................................................................... kr. 50,00 
Kasket ......................................................................... kr. 50,00 

Henvendelse til Gitte Jensen
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DHL stafet 2007
I forsommeren var sportschef Gitte Jensen på udkig efter løbetalenter til SIT 
hold. Det lykkedes at samle nok sportsudøvere til 5 superhold. Træningen gik 
over hele sommeren, sportschefen checkede tit formen på sine løbere. Det 
var et stort sats.

Endelig oprandt dagen den 3. september. Alle løbere blev samlet til en sidste 
briefing i det dertil lejede telt.

Klokken blev 18.00 de første løbere var klar til startskuddet. Gitte’s drenge 
var afsted. Jan P og Tim var de første i mål og de næste hold blev sendt af-
sted. Løberne gjorde det fantastisk, ydede deres bedste, kun 1 klage indløb 
- og det var over Tanja, som havde sparket ud efter en snegl, som havde 
overhalet hende flere gange. Godt løbet af alle.

I teltet stod Chefkokken Jes Madsen, klar med kulinariske udskejelser og 
drikkevarer, der blev spist og drukket – Snakket om løbet og hygget igennem.

En stor tak til Gitte og Jes for et godt arrangement. Vi glæder os til næste år.

Resultater

HOLD 1145 HOLD 1147 HOLD 1149 HOLD 1153 HOLD 1225

JAN TIM HENRIK HENNING LASSE

DORTE A ANNE-METTE LINE METTE DE N EMILIE

MIA DORTE K RIKKE GITTE SIGNE

ANNE CHRISTIAN LISE RASMUS CHARLOTTE B

CHRISSER CHRISTINA METTE A DITTE TANJA

TID: 02:03:01 TID: 02:12:23 TID: 02:09:15 TID 02:10:19 TID 02:30:12
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Nyt springhold
Den 24. september startede vi et nyt springhold op. Det er Mikkel, Astrid, 
Mathilde, Emma og Rebekka - og de springer onsdag kl. 17.00.


