
Hej Vestegnsklubber 

  

I har nu haft mulighed for at se os an i det sidste årstid. Og vi vil hermed genansøge om at blive en 

del af Vestegnssamarbejdet. 

  

Jeg har vedhæftet vores aktivitetsplan for det sidste år og sammen med de arrangementer, vi indtil 

videre har planlagt for 2015. 

Af dem vil jeg gerne lige fremhæve, at vi her den 26. april har Trec stævne med 

distriktsmesterskaber. 

Vi holder desuden et stort sommer dressurstævne d. 11. og 12 juli, hvor vi har spring om fredagen 

(10. juli). 

  

Ved jeres afslag sidste år fik vi desværre ikke nogen begrundelse, for hvorfor vi ikke kunne optages 

i samarbejdet, andet end at vi skulle ses an. Vi har så prøvet at snakke med nogle af jer, for at høre 

hvorfor I ikke umiddelbart ville have os med. 

Vi vil nu prøve at svare på nogle af de bekymringer, som de klubber, vi har snakket med, havde. 

  

En af begrundelserne var, at da vi havde så billigt et medlemskab, at alle kunne melde sig ind hos os 

kun for at ride Vestegnsmesterskaberne (rosetrytter) og vinde. Her kan vi blot sige, at alle kan jo 

melde sig ind i hvilken som helst Vestegnsklub og ride vestegnsmesterskaberne. Og vi er ikke den 

klub med det billigste medlemskab, idet der er en vestegnsklub, der tager 250,- i medlemskab, (vi 

tager 275,-). 

  

En anden begrundelse er lidt i forlængelse at den forgående, at vi ville have medlemmer fra mange 

andre kommuner/steder end vestegnen. Vi har gennemgået vores medlemsliste og kan se at langt de 

fleste af vores medlemmer enten selv bor, har hest eller går til ridning (rideskole) på Vestegnen. Det 

vil jeg tro ligger meget godt på linje med, hvad alle andre Vestengnsklubber har. 

  

Derudover er der nogle, der har nævnt, at vi ikke ville kunne byde ind med at holde 

Vestegnsmesterskaberne. Og her må vi også sige, at det ville vi sagtens kunne. Vi lejer os ind der, 

hvor vi holder stævne. Og vi vil sagtens kunne holde dressurmesterskaberne på Brydegård i Ledøje, 

og springning ville vi kunne holde på Enggården, som ligger nede ved/i Vestskoven. 

Vi har også allerede snakket om, at så fremt vi må være med, vil vi meget gerne holde dressur eller 

spring mesterskaberne. 

  

De fleste af vores medlemmer, der rider stævner, rider dem i Vestegnsklubberne, og det er et stort 

ønske fra dem, at vi kommer med i vestegnssamarbejde. Og dermed også for klubben. 

  

Håber I vil byde os velkommen denne gang. Og vi vil meget gerne mødes med jer alle sammen og 

svare på evt. spørgsmål om vores klub. 

  

Venlig hilsen 
  
Pernille Træholt 

Næstformand 
 


