Vestjysk Sports- og Terrænrideklub
Bestyrelsens beretning for året 2020
2020 har for alle foreninger – og samfundet som helhed været et udfordrende år.
Corona og hesteherpes har sat sit præg på stævne- møde- og træningsaktiviteter i hele året.
Dog var der et lille vindue i sommeren 202, hvor der blev åbnet op igen.
Vi er alle sammen trætte af at vente og sultne efter at komme i gang igen.
I VEST lykkedes det os trods al modgang at holde enkelte aktiviteter, selvfølgelig med overholdelse af div.
Coronarestriktioner.
Vi er stolte af, at vi har så determinerede stævnearrangører, at de stævner og træninger mv. overhovedet
blev afholdt – godt gået stævnearrangører og øvrige arrangører!

Rideture
Søndagsridetur i Hoverdal i januar – kun 2 deltagere.
Vandtræning i Husby Klitplantage 4. februar – 3 deltagere.
Søndagstur i Hodsager plantage med terrænspring og grill - 6. september – 6 deltagere
Lyserød ridetur 3. oktober – 17 deltageref
Onsdagsridetur i Kloster 28. november – 2 deltagere?
Lørdagstur i Stråsø Ruteplanlægning til nytårstur – 2 deltagere
Juletur 5. december i Klosterheden
Nytårstur/Champagnegalop blev aflyst pga stormvejr.

Byridning
Byridning træning 19. marts aflyst pga corona.
Byriding træning 26. marts aflyst pga corona.
Byridning træning 28. marts aflyst pga corona.
Byridning træning 18. april aflyst pga corona.
Open by night /generalprøve Animaglyph 1. Maj aflyst pga corona.

Agility og Træning fra jorden

Agilitytræning 14. januar – Stald Viborg – 9 deltagere.
Agilitytræning 19.januar – Stald Viborg – 9 deltagere.
Agilitytræning 4. februar – Stald Viborg – 6 deltagere.
Agility fastelavn med tøndeslagning blev aflyst pga stormvejr.
Agility 17.marts aflyst pga corona.
Agility/trail træning 24. Marts aflyst pga corona
Agility/trail/TRC træning 31. Marts aflyst pga corona.
Agility træning 13. Maj – 3 deltagere
Agility træning 8. September – 3 deltagere

Kurser
Stævnetilrettelæggelseskursus DRF v/dressurudvalget – 9 deltagere
Distance-intro-kursus/teoriaften 7. februar – 11 deltagere.
Generalforsamling med fællesspisning 21. februar – 23 deltagere
Kristian Madsen kursus 24. oktober – 54 deltagere på 11 hold – så flot et projekt at andre har kopieret det
hele 2 gange!

Fester
Sommerfesten d. 25. juli aflyst pga corona mv.

Diverse
Vis os din pony – online
De 5 store i VEST
Championatsliste
Hjælperkort

Stævner
Distance

Feldborgridtet (distance)14. marts blev aflyst pga corona
Juleridtet (distance( i Feldborg blev gennemført på trods af alle corona-restriktioner.
Nyminderidtet (distance) 2. maj aflyst
Frederikshåbridtet (distance) 20. juni -17 deltagere
ROM ridtet (distance) 11-12. juli – 66 deltagere – 2 dage
Vester Bjørnkjær ridtet (distance) 1. august – 49 deltagere

TREC
TREC Cup 2020 stævne i Husby 19. april aflyst pga corona.
TREC banens stævne med Jysk mesterskab 6. juni aflyst
TREC banens stævne med PTVinter cup finale vest samt jyskmesterskab 25 juli 17 deltagere
TREC stævne m. fasevinder - Sønderbygaard 30. august – 36 deltagere
PTV (The finale) 27-29. december - aflyst

