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Classification: Open

Styrets beretning Sørkedalen Rideklubb Oslo 2021

Styret har i 2021 bestått av følgende (stalltilhørighet i parentes):

Leder: Eli Gjørven (Brenna)
Nestformann: Karianne Stub Aune (Elveli)
Styremedlem: Helene Hammerstad (Søndre Ringerike)
Styremedlem: Jennifer Manning (Søndre Ringerike)
Styremedlem: Inger Sun Nymoen (Brenna)
Styremedlem og ungdomsrepresentant: Anniken Sverre (Elveli)
Styremedlem: Giert Sverre (Elveli) 
Vara: Jon Dugstad (Elveli)

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

Ved forrige årsmøte ble det stemt inn en kontrollkomite: Pia Bruhn, Ole Magnus Karlsen og 
Arild Strøm Andersen (Vara)

Valgkomiteen består av Ada Bjordahl (Ringerike), Camilla Kalseth (Nordre Ringerike) og  
Kirsten Wikborg (Ringerike).

Medlemmer og økonomi
Klubben hadde ved årsskiftet 2021/22 282 medlemmer. Klubben har hatt en stigende 
medlemsmasse det siste året. 

Årsregnskapet viser et overskudd på kr 79435 . Likviditeten er god, og klubbens økonomiske 
situasjon er tilfredsstillende. 

For økonomien i 2021, har koronasituasjonen påvirket klubbens resultat i liten grad.  

Styrets arbeid
På grunn av Covid-19 ble det avholdt tre ordinært styremøter i 2021. Saker har derfor blitt 
behandlet løpende på e-post. Styret har blant annet jobbet med disse sakene:

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

andre i forbindelse med tildeling av støtte mv.
 

I tillegg har følgende større saker blitt behandlet: 

Oppdaterte vedtekter 
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Styret har utarbeidet utkast til oppdaterte vedtekter. Det nye utkastet er oppdatering i henhold 
til gjeldende lovnorm, og kan dermed vedtas av styret. Utkastet vil bli overlevert nytt styre for
vedtak.  

Etiske retningslinjer 
Styret har utarbeidet etiske retningslinjer i tråd med retningslinjer fra NIF. Disse vil bli 
publisert på nettsiden i løpet av kort tid. 

Klubbklær og andre klubbeffekter 
Det ble gjennomført en ny runde med salg av klubbklær og andre klubbeffekter i samarbeid 
med Høymyr hestesport. Klubben fikk en rabbatert pris på klubbklær og sjabraker med SØRK
brodering, og varene ble i tillegg subsidiert med ca 15% av klubben. 

Nye klubbtrenere
Klubben hadde behov for å utvide med mer kapasitet for klubbtreninger i dressur. Det ble 
inngått avtale med Margrethe Janbu og Mette Albretsen. 

Etablering av Agria naturbane:
Høsten 2020 var vi så heldig å kr 40 000,- i tilskudd fra Agria/NRYF til å lage naturbane.
Naturbaner bidrar til å skape sunnere og gladere hester på naturlig måte og er et viktig for å 
minimere halthet/skader på hestene våre. Banen ble etablert i løpet av 2021 i Brakkeby, et 
område tilhørende Brenna gård. Vi takker alle som deltok på dugnad. Spesielt takker vi 
grunneier Lars Kauserud på Brenna gård, som stilte grunnen til disposisjon, og som bidro med
både maskiner og arbeidskraft til etableringen av banen. 

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
medlemmer. Fra desember ble det også arrangert klubbtreninger med Margrethe Janbu. Det 
har videre blitt avholdt flere treninger med internasjonal dressurrytter og -trener Hannah 
Biggs i løpet av året. Stian Øglænd, Espen Wielunski og Kristin Tørmoen har hatt faste 
treninger i sprang.  

Timene til klubbtrenerne faktureres av klubben og ble i 2021 subsidiert med 10% av 
timekostnaden, maks opptil 100 kr per time, for ryttere som har deltatt med dugnadsarbeid i 
klubben. 

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 10% 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. Fra og med juni 2019 har kun ryttere 
som har bidratt med dugnadsarbeid i klubben mottatt subsidiering av klubbtreninger.  
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Rytterstøtte
Dette er en økonomisk støtteordning hvor klubbens medlemmer kan søke om støtte til 
nasjonale og internasjonale stevner på et høyt nivå. Fra og med  2019 har kun ryttere som har 
bidratt med dugnadsarbeid i klubben hatt mulighet til å motta rytterstøtte. For 2021 var 
midlene satt til 10.000 kr. Det ble innvilget støtte til en rytter i 2021: Cassandre Bach Gansmo
ble tildelt 5000 kroner for deltakelse på NM for fjordhest. 

Stevner
Klubben valgte på grunn av koronasituasjonen å arrangere kun en stevnehelg i 2021. Det ble 
arrangert 2 stevnedager over 1 stevnehelg, D-stevne i dressur og sprang på Elveli 28. og 29. 
august.

Takk til alle som stilte opp og hjalp til!

I 2022 er det planlagt D-stevnedager i sprang og dressur 4. og 5. juni.  

Alle bes 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 foreløpig planlagte stevner 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 2021: 

 NM fjorhest: Cassandre Bach Gansmo og Flemming tok SØLV i NM for fjordhest. 
 NM dressur junior: Martin Beitnes Kreken deltok i NM dressur for junior og endte på en 3. 

plass i kuren. 

Vi gratulerer med deltakelse og flotte prestansjoner i NM! 

Klubbmestere 2021:

Klubbmester i dressur hest: Christine Lien 
Klubbmester i dressur ponni: Amalie Schou 

Klubbmester i sprang hest: Julia Dmetria 
Klubbmester i sprang ponni: Amalie Schou 

Gratulerer til medaljevinnerne i klubbmesterskapene! 
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Sørkedalen, 23. mars 2022

___________________________________ ________________________________
Eli Gjørven Karianne Stub Aune                                   

___________________________________ ________________________________
Helene Hammerstad Anniken Sverre

___________________________________ ________________________________
Inger Sun Nymoen Giert Sverre

_____________________________________

Jennifer Manning                                    
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