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1. Styrets sammensetning 
 

Styret var for 2015 sammensatt som følger: 

 

Leder:     Morten Løes   

Nestleder:    Hans Christian Ellbro 

Kasserer:    Morten Løes (fungerer)  

Styremedlem (sprang) Morten Løes (fungerer) 

Styremedlem (dressur):  Hilde Tokstad 

Styremedlem (ungdom):  Andrea Øye Grendal 

Styremedlem   May Kristin Aarvik 

Styremedlem   Roald Øye 

Styremedlem   Ole Elling Aarvik 

 

 

 

2. Styrets arbeid 
 

Årsberetningen vil gi et samlet bilde av aktivitet og økonomisk status i klubben for 2015. 

Dette gjøres ved beretningen fra styret samt revidert årsregnskap. 

 

 

Styremøter 

 

Det er for 2015 avholdt 9 styremøter, samt årsmøtet i mars. I tillegg har dressurutvalget 

avhold egne møter.  

 

 

3. Aktivitet 
 

Aktivitetsnivået i klubben har gått noe ned fra foregående år. Det er i hovedsak 

stevneaktiviteten på sprang som er redusert. Figuren nedenfor gir en oversikt over klubbens 

stevnearrangement. 
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Sommerstevnet 

Sommerstevnet har etablert seg som en tradisjon i Midt-Norge i den form vi nå kjenner det 

med en distrikts stevne del og en lands stevne del. I tillegg arrangerte vi også et to dagers 

dressurstevne. Deltakelsen er stor og klassetilbudet svært bredt med over 100 klasser totalt.  

Samtidig ser vi at lønnsomheten i stevneaktiviteter går ned. Sommerstevnet som helhet fikk et 

negativt resultat selv om D stevnet på sprang gikk med et solid overskudd. 

 

 

Trening 

 

Sprang 

På høsten 2014 ble det besluttet å igangsette et klubbtrenings opplegg for sprang. Toril 

Hemmingby ble valgt som trener. Klubben subsidierer aktive medlemmer og tilbudet har blitt 

videreført i 2015 med god oppslutning. 

 

Dressur 

Dressurutvalget etablerte en satsningsgruppe i 2008 som et konkret tiltak for å bedre den 

sportslige satsingen innenfor dressur i klubben. Trener var Louise Almlund. I 2015 ble Ole 

Linnet etablert som ny klubbtrener og satsningen er fremdeles populære med ryttere både fra 

egen og andre klubber. Også på disse treningene subsidierer klubben egne aktive utøvere. 
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4. Økonomi 
 

Klubbens regnskap er ikke ferdig revidert på nåværende tidspunkt, men vil bli framlagt på 

årsmøtet.  

 

 

5. Framtidsutsikter 
 

Klubbens aktivitetsnivå har samlet blitt noe redusert i 2015. årsaken til dette er at antall 

sprangstevner har blitt redusert. Samtidig har klubbtreningene med Toril og Ole blitt 

attraktive og med god deltakelse.  

Aktivitetsnivået for 2016 er planlagt med en ytterligere nedgang i antall sprangstevner. 

Hovedårsaken til dette er at vi i 2015 erfarte en negativ utvikling når det gjelder å få 

lønnsomhet i stevneaktiviteten samtidig som det er vanskelig å skaffe frivillige til å arrangere 

stevnene. 

 

Når det gjelder Øysand som stevne og treningsarena er det i dag, slik klubben kjenner det, 

ingen konkrete kortsiktige planer fra eier om å benytte Øysand til andre formål. Samtidig har 

vi ingen garantier for hvor lenge det vil forbli slik. 

 

I fjor , på samme tid som nå, fikk vi beskjed om at leietaker av Øysand hadde bestemt seg for 

å avvikle rideskole og stalldrift fra 1. august 2015. Dette skjedde ikke. Vi har også nå fått 

beskjed om at leietaker ikke ønsker å fortsette fra april i år, men at det søkes etter ny driver 

for fortsatt drift av rideskole og stall. 

 

Usikkerheten omkring stevne- og treningsarena er en stor usikkerhetsfaktor som påvirker 

klubben negativt på mange områder. Det blir mye spekulasjoner og usikkerhet omkring f. eks 

stevneavvikling som igjen medfører redusert deltakelse og dårligere økonomi for klubben. 

Samtidig skal det sies at vi planlegger med både stevner og treninger for 2016 med Øysand 

som vår arena. 

 

 

 

 

6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap - Sprang 

 

 

Resultater Klubbmesterskap (avholdt 24 – 25 okt) 

 

Lille tur 

1. Lene Nystrøm Gjævran 

2. Janne bakken 

3. Malin Langørgen 

 

Ponni kat 1 

1. Lea Øverland Ellbro 

2. Ellen Ingdal 

3. Hermine Aarvik 
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Resultater Kretsmesterskap (avholt 12 -13 september) 

 

KM ponni kat II 

1. Hermine Aarvik 

2. Ellen Ingdal 

 

KM Ponni kat I 

2. Ingrid Mæland 

 

KM Senior 

1. Solveig Hassel Løes 

2. Ingrid Helene Hassel Løes 

 

 

 

 

7. Klubb, Krets og Norgesmesterskap – Dressur 

 
 

Resultat klubbmesterskap i dressur (avholt 7-8 november) 

 

Lille tur 

1. Janne Bakk 

2. Maren Stubsjøen 

3. Saga Iren Hansen 

 

Store tur 

1. Anita Hennie Johnsen 

2. Turid Buvik 

 

Resultater KM senior 

3. Ida Lyng 

 

NM : Norgesmester FH : Anita Johnsen 

HM : Norgesmester FH : Anita Johnsen 

Nordisk Mesterskap FH: Tonje Lundqvist : sølv individuelt, og bronse i kur . 

Tonje Lundqvist debuterte også i EM med gode prosenter. 

 
Treninger : 

Fra årsskifte og fram til sommeren har Louise A. Løkken vært klubbtrener i dressur, fom august har 

Ole Linnet vært vår klubbtrener. Flere av treningene med Ole har også bestått av en teoretisk del, 

video av ryttere, og sosialt samvær med kurvfest.  

Treningene har hele 2015 vært sponset av klubben med 1/3 av kostnad. 

I oktober arrangerte vi clinick med Ole Linnet, det ble suksess både økonomisk og faglig, og frister til 

gjentakelse. 
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Medlemsmøter : 

Det har vært avholdt to medlemsmøter for dressurrytterne og andre dressurinteresserte i klubben. 

Hvorav et i vår, og et i høstsemesteret. På møtet i vårsemesteret møtte ett medlem foruten 

dressurutvalget, på møtet i høstsemesteret møtte betraktelig flere, det var et produktivt møte med 

flere innspill fra medlemmene om ønsker framover. 

Stevner : 

Klubben har avholdt tre stevner i dressur i 2015. Ett landsstevne i mai, ett D og L stevne i Juni 

(sommerstevne), og ett D stevne i november- Klubbmesterskap. 

Landsstevnet gikk med dundrende underskudd, sommerstevnet gikk i null, og D- stevnet med et lite 

overskudd. 

Vi har slitt for å få nok mannskap til stevnene, noe som fører til at de som er villige til å stille opp gjør 

"flere manns jobb ". Takket være disse har vi tross mannskapsmangel klart å lage gode stevner med 

skryt fra både dommere og deltagere. 

 

 

 

8. Medlemstall 

 
Vår medlemsmasse har hatt en betydelig negativ utvikling de siste årene. Vi har ved utgangen 

av året 100 medlemmer fordelt på 84 kvinner og 16 menn.. For 2016 vil målet være å øke 

antall medlemmer bla ved å rekruttere nye fra rideskolen på Øysand. 
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9. Regnskap 2015 
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10  Budsjett for 2016 

 

Resultat 

Konto  Budsjett 2016  

3120 Sponsorinntekter -10000 

3320 Stevneinntekter sprang -190000 

3330 Kursinntekter sprang -80000 

3440 Stevneinntekter dressur -45000 

3441 Andre tilskudd (spillemidler) -4000 

3450 Kursinntekter dressur -80000 

3920 Årskontingenter -45000 

3970 Grasrotandel -5000 

3999 Kantine inntekt -180000 

SUM DRIFTSINNTEKTER  -639000 

   

4010 Premier sløyfer 60000 

4020 Startkontingent krets/NRYF 40000 

  

4110 Stevneutgifter/sprang 120000 

4120 Kursutgifter sprang 85000 

4230 Stevneutgifter/dressur 45000 

4240 Kursutgifter dressur 80000 

4300 Kantinekostnad 100000 

4500 Områdeleie 60000 

SUM VAREFORBRUK  590000 

6800 Kontor rekvisita 3000 

6810 Data/EDB kostnader 2000 

6840 Hestesport 20000 

7040 Forsikring 2000 

7090 Annen kostnad transportmidler 500 

7410 Medlemskontingent/STRYK 8000 

7770 Bankkostnader 10000 

7790 Annen kostnad 2000 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER  47500 
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SUM DRIFTSKOSTNADER  637500 

   

DRIFTSRESULTAT  -1500 

   

8040 Renteinntekt 0 

  

RESULTAT  -1500 

 

 

 

 

 

 

Trondheim 22. februar 2016 

 

Signert:  Morten Løes, Hans Christian Ellbro, Hilde Tokstad, Andrea Grendahl, Roald Øye, 

Mai Kristin Aarvik, Ole Elling Aarvik 

 

 

 

 


