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Dryppande vått dressurstemne

Etter hektisk dugnadsarbeid fre-
dag, var det endeleg duka for
fyrste distriktsstemne i Volda på
halvanna år denne helga. Arrangø-
ren hadde i tillegg sett opp klasser
på klubb- og utvida klubbnivå, for
å kunne gi eit tilbod til alle.  

Flinke juniormedlemmar
Laurdag starta med interne klubb-
klasser, der den fyrste, LD rytter-
test, var retta inn mot klubben sine
yngste medlemmar. Volda ride-
klubb har mange flinke junior-
medlemmar, som har delteke på
kurs i klubben sin regi fleire gan-
gar årleg dei siste åra. For fleire av
dei vart dette deira debut på kon-
kurransebana innan dressur. Alle
klarte seg flott, trass i at dei fær-
raste av dei disponerer eigen hest
til dagleg. Dei åtte påmelde
juniormedlemmane fekk låne hes-
tar med rideklubben sine medlem-
mar, eller tok med eigne. Sidan
dette var ei klasse for barn, vart
det delt ut like gåvepremiar til
alle, samt sløyfer. Alle deltaka-
rane fekk også med seg eit ark
med kommentarar frå dommaren.
Her kunne dei lese seg fram til kva
dei hadde gjort bra, samt kva dei
måtte trene meir på. Det er fyrste
gangen klubben har arrangert ein
ryttertest, så det var lærerikt for
alle involverte. 

Stappfull parkeringsplass
Etterpå tilbaud klubben ei intern
LC1-klasse, som samla to star-
tande. Linn Mork/Bakkens Odin

tok sigeren her, etter eit godt pro-
gram. Klubben tilbaud også nokre
utvida klubbklasser, der fem
naboklubbar var invitert. Laurdag
var det lite oppslutnad om desse
klassene, med berre ein startande i
LC2. det var Linnea Harnes-
haug/English Diamond frå Nord-
Vest. 

Utpå ettermiddagen byrja dist-
riktsklassene, og dei hadde trekt
til seg startande frå Bergen i sør til
Fræna i nord. VRK er overvelda
over dei mange påmelde som fann
vegen til Volda denne helga, og
det var tidvis heilt stappfullt på
parkeringsplassen ved Vollane
ridebane. Totalt kom det 25 ekvi-
pasjar til start på distriktsstemnet.
Hovudsponsor for stemnet var
Kragset Eigedomsmekling, og
klubben hadde også vore så heldig
å få sponsa alle premiane som vart
gitt med lokale bedrifter. Dette
kom veldig godt med, og gjorde
det mogleg å arrangere stemnet. 

Dei lokale beit frå seg
I Sparebank 1 LC2 var det Tonje
Vorpenes/Squaw`s Machokee frå
Molde som tok sigeren, framfor
Yngvild Teigene
Johannesen/Hero frå NordVest. I
Eiksenteret LB2 vart det delt fyrs-
teplass mellom Line
Forberg/Stens Ylva frå Eid og
Karine Vassbotn Hestholm/Jesper
db Gazlan frå Ørsta. Elisabeth
Molvær/Oppheims Lorenzo frå
Sula kom på tredjeplass. Tussa
LA3 vart vunne av Anja Grønne-

vik Kirketeig/Gyldens Aramis frå
Ørsta, medan voldingen Liv
Jorunn Nyhagen/Pokemann vann
Aurstad MB1, som var stemnet si
høgste klasse laurdag. Om kvel-
den vart det arrangert ein sosial
”rytterfest”, der mange av dei til-
reisande møtte opp for god mat og
hyggeleg prat. 

Sludd og regn
Søndag starta med tre utvida
klubbklasser. LB2 vart då vunne
av Lotta Åndal/Qualitys Surprise
frå Fræna, medan det i LC2 og
LA3 berre var ein startande. Det
var høvesvis Linnea Harnes-
haug/English Diamond frå Nord-
Vest (LC2) og voldingen Ida Kris-
tine Standal/Heidrid (LA3).
Medan dagen starta med opplett,
tjukna vêret etter kvart til, og det
vart både sludd, snø og ausande

regnvêr over stemneplassen. Det
var tidvis trongt om plassen fram-
for omnen i klubbrakka, men
stemninga var likevel god. Dist-
riktsklassene var populære denne
dagen også. Stall Nyhagen LC2
vart vunne av Yngvil Teigene
Johannesen/Hero frå NordVest,
framfor Linnea Harneshaug/Eng-
lish Diamond frå NordVest. 

Godt gjennomført
Yngvild Teigene
Johannesen/Hero slo også til med
siger i I Saksa LB2, som var den
største klassa denne helga. Andre-
plassen her gjekk til ørstingen
Karine Vassbotn Hesthom/Jesper
db Gazlan, og Lotta Åndal/Quali-
tys Surprise kom på tredjeplass.
LA4 vart søndag som laurdag
vunne av Anja Grønnevik Kirke-
teig /Gyldens Aramis frå Ørsta,

medan Liv Jorunn Nyhagen/Poke-
mann berre hadde seg sjølv å kon-
kurrere mot i MB2. Arrangøren
ser tilbake på eit godt gjennomført
stemne, med mange flinke delta-
karar. 

– Eg vil trekkje fram eldsje-
lene i Volda rideklubb som gjer
det mogleg å arrangere stemne.
Det er ikkje mange dressurstemne
i Møre og Romsdal, så då er det
ekstra kjekt at vi klarer å gjen-
nomføre eit slikt stemne i Volda.
Vi har medlemmar som stod på frå
tidleg morgon til kveld, i regn og
sludd, for at andre skulle få kon-
kurrere, og det set eg stor pris på.
Sjølv om vêret ikkje viste seg frå
si beste side, var humøret hos
både arrangørklubb og deltakarar
på topp! seier stemneleiar Linn
Wangen Mork.    

Ref.

* Karin Vatnehol/Linndi Nordgard frå Volda deltok på sitt fyrste stemne saman i
helga. Her fotografert i intern klubbklasse LC1 laurdag. 

* Flinke unge ryttarar med premiane sine etter LD ryttertest. Fleire av dei deltok på sitt fyrste
dressurstemne denne helga. Frå venstre: Isabell Aambø, Hedda Schakenda, Ina Schakenda, Kris-
tina Evebø, Johanne Knutsen, Edina Heltne, Maja Røe Natås og Anna Marie Mork.  

I helga arrangerte Volda rideklubb både internt og utvida
klubbstemne, samt distriktsstemne i dressurriding. Dei til-
reisande ekvipasjane fekk oppleve alle årstider i løpet av
helga, men stemninga var likevel på topp.

* Stemneleiar Linn Wangen Mork/Bakkens Odin vann LC1 på internt klubbstemne
laurdag. 

* Liv Jorunn Nyhagen/Pokemann vann distriktsstemnet si høgste klasse, MB1,
laurdag. Foto: Janita Sporstøl Krøvel. 

* Ida Kristine Standal debuterte i MB1 på lånt hest laurdag, og gjorde ein fin
figur. Foto: Svein Olav Humberset.  


