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Styrets beretning Sørkedalen Rideklubb Oslo 2018

Styret har i 2018 bestått av følgende (stalltilhørighet i parentes):

Leder: Eli Gjørven
Nestformann: Karianne Stub Aune (Elveli)
Styremedlem: Helene Hammerstad (Ringerike)
Styremedlem: Kristoffer Gulsvik (Hosle)
Styremedlem: Inger Sun Nymoen (Brenna)
Styremedlem og ungdomsrepresentant: Dina Andreassen (Elveli)
Styremedlem: Marianne Schage (Elveli) 
Styremedlem: Jane Dahl Kristiansen (Ringerike)
Vara: Pia Bruhn (Brenna)

I tillegg har klubben hatt: 
Stevnekomite bestående av Pia Bruhn, Kirsten Martinsen, Helene Hammerstad, Ada Bjordahl,
Jane Dahl Kristiansen, Marianne Schage, Lena Kristoffersen og Karianne Aune (leder).

Helen Sterud har vært engasjert av klubben til å bistå med fakturering og regnskap.
Revisorer er Trond Kaarem og Mariann Bendriss

Valgkomiteen består av Ada Bjordahl (Ringerike), Camilla Kalseth (Nordre Ringerike) og  
Margrethe Janbu (Elveli).

Medlemmer og økonomi
Klubben hadde ved årsskiftet 2018/19 - 238 medlemmer. Klubben har hatt en relativt stabil 
medlemsmasse over de siste årene. Vi har fått inn mange støttemedlemmer pga. ordningen 
med treningsavgiften. 

Årsregnskapet viser et underskudd på 53.150 kroner. Likviditeten er god, og klubbens 
økonomiske situasjon er tilfredsstillende. 

Styrets arbeid
Styret har avholdt 4 ordinære styremøter i perioden. Utover dette har saker blitt behandlet 
løpende på e-post. Styret har blant annet jobbet med disse sakene:

 Planlegging og gjennomføring av UK/D-stevner
 Klubbtreninger
 Klubb materiell 
 Lagsatsing (KM/NM) 
 Kontakt med NRYF 
 Generelt styrearbeid; medlemsregister, fakturering, kontakt med offentlige myndigheter og 

andre i forbindelse med tildeling av støtte mv.

Trening
SØRK har de siste årene bygget opp et solid samarbeid med høyt kompetente og attraktive
klubbtrenere. Camilla Kalseth har gjennom året faste treninger i dressur for klubbens
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medlemmer. Hun har undervist på flere av stallene i dalen.  Stian Øglænd har hatt faste 
treninger i sprang på Elveli også i 2018. Kristin Tørmoen har hatt faste treninger i sprang samt
helgekurs fra høsten 2018. 

Timene til Camilla, Stian og Kristin faktureres av klubben og ble i 2018 subsidiert med 12 % 
av timekostnaden, maks opptil 90 kr per time. Det har videre blitt avholdt jevnlige treninger 
med internasjonal dressurrytter og -trener Hannah Biggs på Ringerike Gård, subsidiert av 
klubben etter samme satser. 

Kurs
Klubben har i 2018 subsidiert programtreninger i dressur, samt et Grønt Kort kurs i samarbeid
med OARK. Initiativene fra gårdene i Sørkedalen settes det stor pris på, og styret oppfordrer 
gårder til å arrangere kurs og møteplasser, da det er rom for flere klubbsubsidierte 
arrangement.

SAM-midler
For å realisere årsmøtets vedtak om å bruke betydelige midler på å øke den sportslige
aktiviteten i klubben, forvalter styret en ordning vi kaller SAM – Sørkedalen Aktivitets
Midler. Midlene deles i to potter: Fellesaktiviteter og rytterstøtte. Av fellesaktiviteter har
SAM-midlene i år dekket subsidiering av klubbtreninger.

Fellesaktiviteter: Subsidiering av klubbtreninger
Som beskrevet ovenfor, har klubben subsidiert 12 % av treningsavgiften ved trening for 
klubbtrenere i sprang og dressur. Ordningen er beskrevet på klubbens nettsider. Betingelsene 
er at treneren kan levere politiattest, og at en ansvarlig person i klubben kan organisere 
treninger og levere timeoversikt til regnskapsansvarlig. Ordningen har vært populær, 
prosentsatsen ble derfor satt ned fra 15 % til 12% eller opptil 90 kr per time. 

Rytterstøtte
Dette er en økonomisk støtteordning hvor klubbens medlemmer kan søke om støtte til 
nasjonale og internasjonale stevner på et høyt nivå. For 2018 var midlene satt til 45.000 kr, og
klubben fikk inn 9 søknader hvorav alle 9 fikk innvilget støtte. De som fikk innvilget støtte 
var:

 Kaja Olsen tildeles kr. 5000 kroner for deltakelse i NM i dressur, samt for deltakelse 
ved FEI-stevne i Fredriksborg i 2018. 

 Marte Moan tildeles kr. 5000 for deltakelse i NM i dressur, samt for 
deltakelse ved FEI-stevner på Epona og på Tanum i 2018.  

 Mette Gade tildeles kr. 5000 for deltakelse i Innendørs NM i sprang, samt 
for deltakelse i Drammen Spring Tour i 2018.  

 Silje Marksten tildeles kr. 4000 for deltakelse ved FEI-stevne under 
Drammen Spring Tour, samt for å ha representert SØRK på E-stevner i 
Norge i 2018. 

 Fanny Marksten tildeles kr. 4000 for deltakelse ved FEI Baltic Cup Big Tour,
samt for å ha representert SØRK på E-stevner i Norge i 2018. 

 Margrethe Janbu tildeles kr. 4000 for deltakelse ved FEI-stevne på Epona, 
samt for å ha representert SØRK på E-stevner i Norge i 2018. 

 Cathrine Tonna tildeles kr. 3000 for deltakelse ved FEI-stevner utenfor 
Norge i 2018. 
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 Maria Jørgensen tildeles kr. 3000 for deltakelse ved E- og L-stevner utenfor 
Norge i 2018. 

 Rebecca Kaarem tildeles kr. 3000 for deltakelse ved FEI-stevner utenfor 
Norge i 2018. 

Stevner
Klubben har i 2018 arrangert 6 stevnedager fordelt på 3 stevnehelger, D-stevne i sprang og 
dressur på Elveli d. 26-27 mai, D-stevne i sprang, dressur på Ringerike gård d. 29-30 
september med innlagt klubbmesterskap i Dressur og i sprang og UK-stevne i dressur på 
Elveli d. 1-2 Desember med innlagt klubstevne i sprang. 

Takk til alle som stilte opp og hjalp til!

I 2019 er det planlagt 6 stevnedager
 25-26 mai: D-stevne Dressur m/ OARK cup (her forventes mange deltakere) 
 1-2 Juni: D-stevne Sprang 
 17-18 August: D-stevne i Dressur og Sprang med innlagt klubbstevne 

 

Alle bes merke seg disse datoene og sette av tid til både deltakelse og til å hjelpe til med 
arrangementet. Vi er avhengige av medlemmenes innsats for å få avviklet stevnene!

Utover de foreløpig planlagte stevnene er det fullt mulig for stallene å arrangere klubbstevner
og utvidede klubbstevner dersom de ønsker det. Det forutsetter at stallen stiller med
stevneleder og mannskap. Klubben støtter med nødvendig kompetanse. Ta i så fall kontakt
med styret i god tid.

Sportslige prestasjoner 2018: 

 Bronse individuell og lag i Nordisk mesterskap dressur for funksjonshemmede: 
Birgitte Reitan og Arganza.

 NM-gull sprang senior: Aurora Wacheck Hansen og Jovinal.
 NM-gull Fjordhest: Sofie og Jason. Ekvipasjen vant junior mesterskapet i fjordhest 

NM hvor de konkurrerer i dressur, kjøring og sprang. De fikk også bronse i 
grenmesterskapet i sprang.

 NM dressur young rider: SØRK hadde 3 ekvipasjar til start: Kaja T. Olsen og Lord 
Falcor ende på 9. plass mens Thea Kreken og Marte Moan gjennomførte i flott stil. 

 NM lag dressur: For første gang i historien stilte SØRK lag som bestod av Kaja T.  
Olsen, Marte Moan, Thea Kreken og Camilla Kalseth. De red inn til en flott 8. plass. 

 KM-bronse dressur: Astrid Tveit og Spartacus af Magnushøj.  
 KM lag dressur: Sofie Dahl Kristiansen og Astrid Tveit kom på 4. plass og Margrethe 

Janbu, Sofia Seim og Anita Johannesen kom på 7. plass. 

Klubbmestere i 2018:

Dressur: Inger Sandrup - gull med 63,2% i LC, Eva Kjeldsberg - sølv med 62,692 i 
Innledende program for chlidren, Astrid Tveit - bronse  med 61,765% i MB.
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Sprang: Anniken Sverre og Canberra – gull, Sofie Dahl Kristiansen og Jason – Sølv. 
Klubbmester i ponni ble Anniken Sverre og Camira. 

Sørkedalen, 20. mars 2019

___________________________________ ________________________________
Eli Karianne Stub Aune                                   

___________________________________ ________________________________
Helene Hammerstad Kristoffer Gulsvik

___________________________________ ________________________________
Inger Sun Nymoen Jane Dahl Kristiansen                                 

_____________________________________ ______________________________________

Dina Andreassen                                    Marianne Schage
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