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Sist Volda rideklubb arran-
gerte distriktsstemne i 
sprangriding var i 2009, då 
bana på Vollane var heilt 
ny. I helga var det igjen luf-
tige svev på arenaen.

Stemnet samla 21 deltakarar frå 
Sunnmøre og Nordfjord. Klassene 
gjekk frå 60 cm til 110 cm. Flest 
deltakarar kom frå arrangørklub-
ben, som stilte med heile seks 
ekvipasjar. 

Sunniva og Anna til topps
Best av dei lokale vart Sunniva 
Bøkestad og Williams Bob, som 
tok to 1.-plassar, ein 2.-plass og 
ein Clear Round fordelt på dei 
fire 80 cm og 90 cm klassene ho 
starta.

Også Anna Marie Wangen 

Mork og Årheims Sonja henta 
heim ein 1.-plass til Volda ride-
klubb. Dei vann 70 cm søndag. 
Ida Kristine Standal Eikrem vart 
første uplasserte i 60 cm laur-
dag, medan Liv Jorunn Nyhagen 
og Birkeholms Thoke Patsijon 
klarte Clear Round i 80 cm laur-
dag. Resultatmessig vart det elles 
litt stong ut for Volda-ryttarane, 
inkludert Randi Maud Mork og 
Embla Synnes Melbø, denne 
helga. Uansett eit fint gjennomført 
stemne av alle, med god stemning 
og mykje god riding. 

Tre ekvipasjar i 110 cm
Klubben tykkjer det var kjekt å 
sjå ein del nye fjes til start, som 
ikkje har vore på stemne i Volda 
tidlegare. Kjekt var det òg å få 
sjå dei tilreisande ryttarane ri 
klasser høgare enn 100 cm, noko 

som ikkje har vore arrangert her i 
bygda tidlegare. Laurdag var det 
tre ekvipasjar frå ålesundsområ-
det som gjorde opp seg imellom 
i 110 cm, og ei ekvipasje heldt ei 
gjennomriding i 120 cm som opp-
visning til slutt. Spennande med 
luftige svev for både store og små 
tilskodarar. Takk til lokalt og regi-
onalt næringsliv som sponsa flotte 
premiar til alle! Helga var elles 
avslutta med internt klubbstemne 
i sprang, der juniormedlemmane 
kunne få låne hest i 20 cm. Denne 
klassen samla ni deltakarar, som 
alle fekk sløyfe og gåvepremie for 
innsatsen.

Neste store stemne i Volda vert 
i slutten av september, då Volda 
rideklubb skal arrangere krins-
meisterskap i dressurriding for 
første gang.

Styret i VRK

Første D-stemne i sprang på ti år

* Håvard Langøy Sunde og Volstrups Casillias frå Ålesund rideklubb vann den høgste klassen 
på stemnet, 110 cm laurdag. Etterpå heldt han ei oppvisning i 120 cm for publikum. (Foto: Liv 
Jorunn Nyhagen)

* Sunniva Bøkestad frå Volda rideklubb reid mange 
feilfrie rundar denne helga på Williams Bob. (Foto: 
Privat) ELLER (Foto: Benedicte T. Seim)

* Randi Maud Mork og Bakkens Odin. 
(Foto: Benedicte T. Seim)

* Ida Kristine Standal Eikrem og Heidrid. 
(Foto: Benedicte T. Seim)

* Anna Marie Wangen Mork og Årheims Sonja lada opp til 
Fjordhest NM med 1.-plass i 70 cm på heimebane. (Foto: Bene-
dicte T. Seim)

* Liv Jorunn Nyhagen og Birkeholms Thoke Patsijon fekk feilfri 
runde i 80 cm laurdag. (Foto: Benedicte T. Seim)


