Styrets beretning Sørkedalen Rideklubb Oslo 2015
Styret har i 2015 bestått av følgende (stalltilhørighet i parentes):
Leder: Eli Gjørven
(Stubberud)
Nestformann: Trude Myklebust
(Nordre Ringerike)
Styremedlem: Lena Kristoffersen
(Elveli)
Styremedlem: Helene Hammerstad
(Nordre Ringerike)
Styremedlem: Line Lorentzen
(Brenna)
Styremedlem: Anne Grete Jørgensen
(Elveli)
Styremedlem: Nina Croff Marthinsen
(Hosle)
Styremedlem: Trine Haaland
(Stubberud)
Vara: Pia Bruhn
(Brenna)
Nina Croff Marthinsen gikk ut av styret i januar 2016.
I tillegg har klubben hatt:
Sprangkoordinator: Pernille Blicher / Line Lorentzen

(Brenna)

Revisor: Trond Kaarem og Mariann Bendriss
Valgkomite: Kristin Høst Grønvold (Brenna) og Marthe Løberg (Brenna).
Ekstern representasjon: Klubben er godt representert i idrettens organisasjoner ved at Stian
Øglænd er valgt inn som president i NRYF, og at Line Lorentzen er valgt som
styrerepresentant i Oslo idrettskrets.
Medlemmer og økonomi
Klubben hadde ved årsskiftet 2015 / 2016 214 medlemmer. Klubben har hatt en stabil
medlemsmasse over de siste årene.
Årsregnskapet viser et overskudd på kr 29576. Resultatet for 2015 kommer av at klubben ble
tildelt betydelig mer offentlig støtte enn beregnet, lav deltakelse, og dermed lave kostnader, til
lagkonkurranser inkludert NM, samt at klubben ikke har gjort store investeringer. Likviditeten
er god, og klubbens økonomiske situasjon er meget tifredsstillende.
Styrets arbeid
Styret har avholdt fire styremøter i perioden. Utover dette har saker blitt behandlet løpende på
e-post. Styret har blant annet jobbet med disse sakene:
Trening
SØRK har de siste årene bygget opp et solid samarbeid med høyt kompetente og attraktive
klubbtrenere. Camilla Kalseth har gjennom året hatt faste treninger i dressur for klubbens
medlemmer. Hun underviser på både Nordre Ringerike, Stubberud, Elveli og Brenna. Marthe
Løberg er ansvarlig for timeoppsettet. Stian Øglænd har hatt faste treninger i sprang. Han
underviser på Elveli. Timene til Camilla og Stian faktureres av klubben og subsidieres med
15%.
Klubben er, i samarbeid med Ringerike gård, i ferd med å etablere faste treninger med
internasjonal dressurrytter og -trener Hannah Biggs. Den første treningen avholdes i februar.

Grøntkortkurs
Klubben har arrangert et grøntkortkurs i løpet av året i samarbeid med Oslo Ryttersportsklubb
(ORSK). Kursene var gratis for medlemmer av SØRK og ORSK, mens medlemmer fra andre
klubber måtte betale en kursavgift.
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 og programridning.
Subsidiering av treninger
Som beskrevet ovenfor, subsidierer klubben 15% av treningsavgiften ved trening for Stian
Øglænd og Camilla Kalseth. Ordningen er beskrevet på klubbens nettsider. Klubben har
kapasitet til å fakturere for flere trenere. Betingelsene er at treneren kan levere politiattest, og
at en ansvarlig person kan organisere treninger og levere timeoversikt til regnskapsansvarlig i
klubben. Det kan imidlertid bli nødvendig å justere subsidieringsordningen dersom utvidet
treningsaktivitet medfører overstigelse av de budsjetterte midlene.
Programridning
Mars 2015 ble det arrangert programridning på Hosle ridesenter. Det var åpent for klubbens
medlemmer og oppstallører ved Hosle ridesenter. Klubben sponset dommeravgiften for
klubbens medlemmer.
Rytterstøtte
Dette er en økonomisk støtteordning hvor klubbens medlemmer kan søke om støtte til
nasjonale og internasjonale stevner på et høyt nivå. For 2015 fikk klubben inn 14 søknader
hvorav 12 fikk innvilget støtte. De som fikk innvilget støtte var:
 Fanny Marksten: Representerte Norge ved EM sprang Children i Østerrike (kr. 8000)
 Cathrine Tonna: Representerte Norge ved Nordisk Mesterskap (kr. 8000)
 Kaja Tharaldsen Olsen: CDI Roosendal, Nederland. I tillegg NM individuelt ponni (kr.
4000)
 Lena Kristoffersen: CSI2* Easter Tour Stall Melby, Danmark (kr. 4000)
 Rebecca Kaarem: CSI1* Arezzo Toscana Spring Tour, Italia (kr. 4000)
 Maria Jørgensen: CSI2* Kingsland Oslo Horse Show (kr. 4000)
 Aurora Hansen: CSI3* Drammen Spring Tour Gold Tour (kr. 4000)
 Silje Marksten: CSI2* Arctic Equestrian Games (kr. 4000)
 Pernille Blicher: CSI1* Drammen Spring Tour Silver Tour (kr. 4000)
 Madeline Hammerstad: NM UR Tanum, E-stevne Sørlandsparken rideklubb januar (kr.
4000)
 Helene Asbjørnsen: E-stevne Sørlandsparken april FEI innledende program ponni. Estevne Tønsberg juli FEI innledende program ponni (kr. 4000)

 Mette Gade: E-stevne Grenland ryttersportsklubb september 130cm. E-stevne Arendal
og Grimstad rideklubb oktober 130cm (kr. 4000)
Stevner
Klubben har i 2015 arrangert 4 stevner over tre stevnehelger. 23. mai ble det avholdt d-stevne
i dressur på Brenna gård. 13. -14. juni ble det avholdt d-stevne i sprang på Elveli gård. 3.
oktober ble det avholdt utvidet klubbstevne i sprang på Elveli med innlagt klubbmesterskap
for hest og ponni. 4. oktober ble det avholdt utvidet klubbstevne i dressur på Elveli med
innlagt klubbmesterskap for hest og ponni. Styret vil gjerne takke alle som stilte opp og
hjalp til med stevnearrangementene! Et stevnearrangement krever mye innsats. For å kunne
avholde stevner, er vi avhengige av at klubbens medlemmer stiller opp og bidrar.
I 2016 er det planlagt 4 stevnedager. Vi har fått tildelt 4,-5. juni for d-stevne i sprang, 3.
september for d-stevne i sprang, og 4. september for d-stevne i dressur.
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.
Klubbforsikring
Klubben har i 2015 inngått NIFs klubbforsikring i IF.
Sportslige prestasjoner 2015
Nasjonale og internasjonale mesterskap:


SØLV HM dressur ponni: Kaja Tharaldsen Olsen



SØLV NM dressur junior: Ellen Karina Horn



BRONSE Nordisk lag sprang young rider: Cathrine Tonna



SØLV Nordisk lag sprang Children: Fanny Marksten



SØLV NM sprang Children: Fanny Marksten

Klubbmesterskap:
 Klubbmester dressur ponni: Sofie Dahl Kristiansen
 Klubbmester dressur senior: Trine Haaland
 Klubbmester sprang ponni: Sofie Dahl Kristiansen
 Klubbmester sprang senior: Inger Sun Nymoen
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