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1. Styrets sammensetning 
 
Styret var for 2016 sammensatt som følger: 
 
Leder: Morten Løes   
Nestleder: Marte Bull Bakk 
Kasserer: Linda Hansen 
Styremedlem Sølvi Liabakk Selli 
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 2016. 
Dette gjøres ved beretningen fra styret samt revidert årsregnskap. 
 
 
Styremøter 
 
Det er for 2016 avholdt 9 styremøter, samt årsmøtet i mars. I tillegg har dressurutvalget 
avhold egne møter.  
 
 
3. Aktiviteter 
 
Aktivitetsnivået i klubben er om lag som for foregående år. I forhold til tidligere år har 
stevneaktivitetene blitt en del redusert. Det er ønskelig å kunne øke denne, men det forutsetter 
at dugnadsinnsatsen også må økes. 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. 
Under årets sommerstevne arrangerte vi også regionmesterskap for lag-sprang. Økonomisk er 
sommerstevnet viktig for klubben. Årets stevne fikk et brukbart positivt resultat hvor kroa var 
avgjørende. 
 
 
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 2016 med god oppslutning. Vi ser også at flere medlemmer av andre klubber har 
meldt overgang til oss pga treningstilbudet. 
 
Dressur 
Dressurutvalget etablerte en satsningsgruppe i 2008 som et konkret tiltak for å bedre den 
sportslige satsingen innenfor dressur i klubben. I 2015 ble Ole Linnet etablert som ny 
klubbtrener og satsningen fortsetter i år og er fremdeles populære med ryttere både fra egen 
og andre klubber.  
 
 
 
 
 

Side 4 av 8 



Trøndelag Hestesportsklubb 
Årsberetning for 2016  
___________________________________________________________________________ 

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 2016 i forhold til 2015. årsaken til dette 
er at både antall sprang- og dressurstevner har blitt redusert. Samtidig har klubbtreningene 
med Toril og Ole blitt attraktive og med god deltakelse.  
Aktivitetsnivået for 2017 er planlagt med en liten økning i antall stevner.  
 
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. 
 
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 2017 med Øysand 
som vår arena. 
 
 
 
 
6. Sprang 
 
Klubbtreningene i sprang med Toril Hemmingby har også fortsatt i hele 2016. Interessen er 
god også fra andre klubber. Sprangtreninger utover dette gjøres på de forskjellige senterne. 
 
Klubben har arrangert relativt få stevner i løpet av 2016. Det var prioritert kun de stevner hvor 
en kunne få til et positivt økonomisk resultat. I tillegg har også sprang, i likhet med dressur, 
slitt med å få nok mannskap til arrangere. Vi håper at dette vil bedre seg litt for 2017. 
 
Under sommerstevnet arrangerte vi Regionmesterskap for lag Klubben stilte med tre lag og 
fikk følgende pall plasseringer: 
 
1. pl. Emilie Håker, Maren Stubsjøen, Solveig Løes, Ingrid Helene Løes 
3. pl Anja Beckstrøm, Saga Iren Hansen, Andrea Øye Grendal 
 
 
 
7. Dressur 
 
Dressurutvalget har i 2016 bestått av Anita Johnsen og Hilde Tokstad. 
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Treninger: 
Vi har hatt jevnlige klubbtreninger med Ole Linnet i 2016. Treningene har vært en helg pr 
mnd, med unntak av juli. Det har vært  god oppslutning om treningene, for utenom treningen i 
desember, da var det få som hadde anledning. En av treningene ble lagt til 
sommerstevnehelgen. Lørdag og søndag ble treningen brukt på oppvarming for de som ønsket 
det. 
 
Stevner: 
Det har vært avhold tre dressurstevner. D stevne i mai og november , og D/L stevne i juni. 
D stevne i november med klubbmesterskap. 
Økonomisk har stevnene gått så vidt i pluss. 
Det er stadig vanskelig å få folk til å stille som mannskap på stevnene, men med iherdig 
jobbing har vi klart å fylle mannskapslistene. Vi ønsker stadig mer folk, slik at de som faktisk 
melder seg og hjelper til ikke blir "brukt opp ". 
 Vi har også hatt hjelp av folk utenfra, som ikke er klubb medlemmer for å få det til å gå 
rundt, dette bør ikke være nødvendig med TRØN`s medlemsmasse. 
 
Fremover: 
Stevner for 2017 blir likt som 2016. Klubbtreninger fortsetter med Ole Linnet som 
klubbtrener ca en helg pr mnd. 
Dressurutvalget har fått to nye medlemmer : Ida Lyng og Nina Booth. 
 
 
8. Medlemstall 
 
Vår medlemsmasse har hatt en positiv utvikling i løpet av året. Vi har ved utgangen av året i 
overkant av 180 medlemmer. For 2017 vil målet være å øke antall medlemmer bla ved å 
rekruttere nye fra rideskolen på Øysand. 
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9. Regnskap 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10  Budsjett for 2017 
 
Resultat 
Konto  Budsjett 2017 
3001 Momskompensasjon -40000 
3320 Stevneinntekter sprang -200000 
3330 Kursinntekter sprang -100000 
3440 Stevneinntekter dressur -30000 
3441 Andre tilskudd LAM -20000 
3450 Kursinntekter dressur -190000 
3920 Årskontingenter -50000 
3970 Grasrotandel -4000 
3999 Kantine inntekt -180000 
SUM DRIFTSINNTEKTER  -814000 
   
4010 Premier sløyfer 90000 
4020 Startkontingent krets/NRYF 30000 
  
4110 Stevneutgifter/sprang 90000 
4120 Kursutgifter sprang 140000 
4230 Stevneutgifter/dressur 30000 
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4240 Kursutgifter dressur 200000 
4300 Kantinekostnad 100000 
4500 Områdeleie 60000 
SUM VAREFORBRUK  740000 
6800 Kontor rekvisita 3000 
6810 Data/EDB kostnader 20000 
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  65500 
   
SUM DRIFTSKOSTNADER  805500 
   
DRIFTSRESULTAT  -8500 
   
8040 Renteinntekt 0 
  
RESULTAT  -8500 

 
 
 
 
 
 
Trondheim 28. februar 2017 
 
Signert:  Morten Løes, Marte Bull Bakk, Hilde Tokstad, Sølvi Liabakk Selli, Andrea Øye 
Grendahl, Roald Øye, Mai Kristin Aarvik, Ole Elling Aarvik 
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