
Kære alle

Nu sænker julefreden sig snart og derfor synes vi at vi vil komme med en lille julehilsen fra VIRK.

Året 2020 har været et underfundigt år for alle, også for Vipperød Rideklub.

Vi har desværre måtte sætte mange af vores arrangementer på hold pga. corona. Et par 
veloverståede arrangementer blev det dog til. Blandt andet dressur kurser med Bo Høstrup, samt et 
dejligt stævne og klubmesterskab i august.

Derudover har flere nok opdaget at VIRK har flyttet sin adresse fra Vipperød Ridecenter, samt at en 
ny klub er opstået i Vipperød, som er tilhørende Vipperød Ridecenter. VIRK har valgt at give plads 
til den nye rideklub og derved trække mange af sine aktiviteter fra netop Vipperød Ridecenter. Dette
betyder dog ikke at VIRK aldrig mere vil afholde aktiviteter i Vipperød, men vi vil også tænke i nye
baner og nye lokationer for afholdelse af kommende arrangementer og aktiviteter.

VIRK er en gammel klub, opstartet i 1975 på netop Vipperød Ridecenter, så vi er selvfølgelig kede 
af at “miste” vores tilhørsforhold, men vi er så absolut positive overfor fremtiden og hvad den må 
bringe os.

VIRK er stadig en klub under DRF og med et forholdsvist lavt kontingent, så du kan stadig med 
fordel være medlem af VIRK og bruge medlemskabet til at deltage i stævner og aktiviteter under 
DRF.

Derudover kigger bestyrelsen ind i flere spændende ting som kommer medlemmerne til gode de 
kommende år. Ex. en kontingentnedsættelse, så VIRK bliver endnu billigere at være medlem af, 
endnu mere udspecificering af vores rangliste og med endnu større og flotte præmier til alle vindere,
evt. et tilskud til stævnestart for medlemmer og måske flere klubbetalte aktiviteter. Der er derfor 
stadig god grund til at bibeholde dit medlemskab hos Vipperød Rideklub eller melde dig ind i det 
nye år. Vi hører gerne fra vores medlemmer om hvad netop du kunne tænke dig af din rideklub og 
så vil vi kigge ind i det.

Til slut vil vi minde jer om at vi som altid afholder vores generalforsamling til februar og datoen er 
sat til d. 25/2-2021.

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt og forhåbentlig snart corona-frit og 
lykkebringende nytår.

Mvh VIRK’s bestyrelse 


