
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ÅRSBERETNING 2016 

 

ELLINGSRUD RYTTERKLUBB 

 

Årsmøte onsdag 29.mars 2017 

Ellingsrud Ridesenter 
 

  



 

 

 

Saksliste  

1. Godkjenning av de stemmeberettige 

 

2. Godkjenning av innkallingen og sakslisten 

 

3. Valg av  

a) Ordstyrer  

b) 2 stemmeberettigede medlemmer til å undertegne protokollen  

 

4. Årsberetning 2016 

a) Styrets sammensetning  

b) Revisorer  

c) Valgkomiteens sammensetning  

d) Styrets årsberetning  

1) Generelt  

2) Dressur  

3) Sprang  

4) Feltritt  

 

5. Regnskap 2016 

a) Revisjonsberetning  

b) Beholdningsoversikt  

c) Resultatregnskap  

d) Balanseregnskap  

 

6. Saker fra styret 

 

7. Innkommende saker  

 

8. Fastsette kontingent 2018 

 

9. Budsjett 2017 

 

10. Valg  

a) leder  

b) nestleder  

c) 4 styremedlemmer og 2 vara  

d) 1 juniorrepresentant  

e) 2 revisorer  

f) Valgkomité leder, 2 medlemmer og vara  

  



 

 

Sak 4 Årsberetning 2016 

 

a) Styrets sammensetning  
Leder: Anne Devold 

Nestleder: Kirsten Arnesen  

Kasserer: Anja Skåttun  

Sekretær: Cathrine Roksvåg 

Styremedlem: Tove Dal, Louise Bolands Eklund 

Sofie Løvstakken (ungdomsrepresentant)  

Varamedlem: Annbjørg N. Nærdal, Jan Krogh (materialforvalter), 

 

 b) Revisorer  
Lars Grøneng 

Per Klemetsrud 

 

c) Valgkomité  
Helle Hichinson 

Hege Jønni  

Per Tore Vågø 

 

d) Styrets årsberetning  

 

1. Generelt  

 

Styremøter  
Styret har i løpet av perioden gjennomført 10 styremøter. 

 

Stevner 2016 

Følgende stevner ble arrangert i 2016:  

 24.4. 2016 Dressur (D-stevne) 

 29.4-1.5.2016 Dressur (E stevne) 

 5.6.2016 Feltritt (D stevne med klubbmesterskap) 

 24-25.9.2016 Dressur (D stevne med KM og klubbmesterskap) 

 1.10. 2016 Sprang (D-stevne med klubbmesterskap) 

 

Klubbgjennomridning  
Program- og banegjennomridning er gjennomført i vinterhalvåret.  

 

Sponsorer 

Lillestrøm Hest og Hund gir klubben 10 % avslag på handling i deres butikk, samt at de har 

stilt med stand og premier til flere stevner. Ny avtalen utgår inngått med nye eiere i 2016. 

 

Presse 

Grorud avis har vært til stede og skrevet fra noen av stevnene 

 

Dugnad  
Det har vært flere dugnader i forkant av stevnene. De vanlige vedlikeholdsoppgavene har blitt 

utført (søppelplukking, mindre reparasjoner av hindermateriell, maling osv).  

 



 

 

Dressurbanen 

Klubben står for all harving av denne. Den har i år som i fjor blitt harvet to ganger i uken samt 

vannet på dugnad av klubbens medlemmer.  

Ny masse er kjøpt inn og fordelt på banen. 

 

Hindermateriell  
Det er kjøpt inn noe nye treningsbommer og kavaletter. Samt reservedeler til dressurrail. Nye 

feltrittshinder bygd på dugnad av flinke medlemmer.  

Klubben fått støtte av spillemidler til noe av utgiftene til materialer og hinder. 

 

Dugnadssalg 
Dugnadssalg i ble gjennomført i september/oktober 2016. Dugnadssalget ble suplert med 

mulighet for salg av blomster, ordnet av Anne Lill. Det var litt bedre oppslutning om 

dugnadssalget i år enn i fjor, men allikevel for dårlig. Det er alvorlig for klubben at den ikke 

klarer å få bedre inntekter.  

 

Kiosk/Kafeteria 

Lageret i Kafeteriaen opp har hatt museinvasjon og mye kaffe og andre tørrvarer gikk tapt. 

Plastbakker med sikre lokk er anskaffet. 

 

Diverse møter: 

 

OARKs klubbledersamling februar 2016 

Anne Devold deltok 

 

Idrettens samarbeidsutvalg, bydel Alna, årsmøte 2016 

Cathrine Roksvaag ble valgt inn i arbeidsutvalget (styret) med Anne Devold som vara 

Flott å få ryttersportens stemme inn i bydelens idretteutvalg.  

 

Hjemmeside – www.erud.no   

Anne Devold og Kirsten Arnesen har vært ansvarlig redaktør for www.erud.no  og facebook 

gruppen til ERUD.  Runar Lund har utført det praktiske med hjemmesiden. 

 

Data/Programvare 

Lars Grøneng har i 2016 som tidligere år hatt overoppsynet med HorsePro for klubben. 

I tilegg har Runar Lund bidratt med hjelp ved data problemer. 

 

Klubbeffekter  
Nye klubbvester og klubbjakker fra Lillestrøm hest og hund har vært populære. Ny runde med 

jakker er bestilt. 

 

Rytterstøtte 2016 
Det ble betalt ut kroner 60.000,- i rytterstøtte for 2016.  

 

Julebord  
Klubben inviterte til juleavslutning den 10.12.16 med koldtbord der alle som var med bidro 

med mat. Underholdning med quiz som engasjerte samt utlodding. En meget vellykket kveld.  

Det ble utdeling av championater og premier for klubbmesterskapene. Premiene var schabrak 

med klubblogo. 

 

http://www.erud.no/
http://www.erud.no/


 

 

 

Junioraktiviteter  
Klubben har arrangert en klubbkveld for junior/ungdom i 2016. samt at juniorene hadde egen 

dugnadsaktivitet med istandgjøring til feltrittsstevnet. 

I februar 2016 ble det arrangert en vellykket juniortur til AEG.  

 

Medlemskveld 

Temakveld med vet. Svein Bakke 

 

 

 

 

 

2. Årsberetning dressur 
Ellingsrud rytterklubb har lange tradisjoner i dressurridning og har stabilt antall ryttere som 

starter gjennom året. Vi har ryttere fra laveste til VB nivå. Klubben hadde i 2016 to lag til 

Lag-NM og to deltakere i NM individuelt (jr. og UR). Mange av våre ryttere har ryttere har 

fått premier på stevner gjennom sesongen. 

 

NM individuelt 

Nora Dal deltok i juniorklassen og tok plassering begge dagene (5 premie) og en flott 

fjerdeplass sammenlagt. 

Caroline Gjessing Nome deltok med en fin innsats i klassen for unge ryttere. 

Ingen seniorer deltok. 

 

NM lag 

I 2016 stilte Ellingsrud Rytterklubb to lag til NM lag på Tanum.   

 

1. lag:  

Mette Njøten  

Tonje Langeteig 

Nora Dal 

Mona Mangseth 

 

2. lag  

Beate Galligani Dalana 

Gerd Rognerud 

Elise H. Ratvik 

Anne-Lill Smedstad Dahl 

 

Ingen av lagene ble plassert i år, men Mona fikk en individuell plassering i MB (6 premie). 

  

KM individuelt 

KM dressur i 2016 ble arrangert av ERUD 

Fra klubben deltok: 

Junior: Kaja Solheim 

Senior: Lena Erlandsen som fikk sølvmedalje. Finalen gikk i MB kür. 

  

  

 



 

 

KM lag  

Klubben stilte med to lag i 2016.  

Pga misforståelse rundt kvalifiseringsreglene måtte to av deltakerne trekke seg (nye regler 

gjorde at de var overkvalifisert til LA når de hadde ridd MC). Så vi endte med bare to på hvert 

lag. 

 

Lag 1: 

Eira Bergsvenkerud 

Caroline Gjessing Nome 

 

Lag 2: 

Heidi Førstøyl 

Katrine Nordberg 

 

Lag 1 fikk med sølvmedaljen. 

 

AEG deltagelse dressur 2016  

Anne Lill Smedstad representerte klubben i Horzecup dressur 2016 

 

Klubbmestere dressur: 

LB: Synne Solheim 

LA: Cecilia Heimgård 

MB: Elise Ratvik 

 

Championatsvinner dressur: 

Nora Dal 

 

Lands- og elitestevner 

Ellingsrud rytterne var representert på de fleste lands- og elitestevner. Mange av klubbens 

medlemmer har plassert seg i klasser fra MB til VB.  

 

KOHS 

Tonje Langeteig deltok i lilletur og ble nummer 4 i Int.kür. Hun fikk dermed anledning til å ri 

på lag i showklassen lørdag. Den vant hun sammen med Alexandra G. Andresen   

 

 

3. Årsberetning sprang 
Ellingsrud har i 2016 hatt god deltagelse i sprang, fra 80cm til 1.20m. Sprangbanen har vært 

flott å ri på med såpass jevnlig med fuktighet fra oven og hinderparken har fått seg et løft med 

ny maling. Nye treningsbommer er også anskaffet. 

  

KM individuelt 

Irmelin Skåttun tok sølv i KM individuelt. 

 

KM lag 

Ellingsrud rytterklubbs lag red inn til en 5. plass. 

Laget besto av: 

Irmelin Skåttun 

Eira Bergsevenkerud 

Stine Thendrup 



 

 

 

KOHS 

Irmelin Skåttum deltok i Kingsland Oslo horse show i 120 og 125 og ble premiert alle tre 

dager: 2, 3 og 7 premie 

 

AEG deltagelse sprang 2016 

Tomine Nærdal deltok i Sprang Cup ponni. 

 

Klubbmester sprang 

1.00 m: Jan Krogh 

1.10 m: Stine  

 

Championatsvinner sprang 

Irmelin Skåttun andre år på rad. 

 

Distrikt- og landsstevner 

ERUD rytterne har ridd alt fra 80cm til 1,20m gjennom hele sesongen og antall startende 

ekvipasjer har økt fra året før. Det er flere sprangryttere i klubben enn tidligere år. 

 

 

4. Årsberetning feltritt 
Vi har konkurrerende ryttere fra Knøttecup til 1meters klasser, både ponni- og 

hesteekvipasjer. Vi har gjennomført et vellykket L-stevne i feltritt i 2016. 

 

Nordisk feltritt 

Rosa Strand Sabbasen og Tomine Nærdal deltok i nordisk, ponni. 

 

NM feltritt 

Rosa Strand Sabbasen/ Ruby Gold fikk sølv 

Tomine Nærdal/ Clough Boys deltok også 

 

Klubbmester feltritt 

KC Cathrine Roksvåg 

80 cm Jan Krogh 

90 cm Eira Bergsvenkerud 

 

Championatsvinner 

Rosa Strand Sabbasen for andre år på rad. 

 

Hinderparken feltritt 

Flere nye fine hinder ble bygget til årets stevne av flinke medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 5. Regnskap 2016 

Se vedlegg til årsberetning for:  

 a) Styrets kommentarer til regnskapsåret 2016 

b) Revisjonsberetning  

c) Beholdningsoversikt  

d) Resultatregnskap  

e) Balanseregnskap  

 

Sak 6 Saker fra styret 

 

Æresmedlem: 

Styret foreslår utnevnelse av nytt æresmedlem: 

Mette Ono Njøten foreslås som æresmedlem. 

Hun foreslås pga sitt store engasjement for Ellingsrud rytterklubb: 

Stevneleder for elitestevnet fra oppstarten/ i mange år 

Stevneleder for utallige D-stevner 

Styremedlem i flere år.  

Stor dugnadsånd. Tar initiativ og bidrar til å holde baner og utstyr veldike. 

Promotering av klubben ved å være aktiv i ryttersporten gjennom sitt dommerverv. 

Meget gode presentasjoner i dressur på høyt nivå og brennende engasjement for 

dressurridning i vår klubb. 

 
Sak 7 Innkommende saker 

Ingen innkommende saker 

  

Sak 8 Fastsette kontingent 2018 

 

Styrets foreslår endring av reglene for kontingent. Fordi dagens ording ikke lar seg 

administrere i Idrettsforbundets systemer: 

Nytt blir at ordningen med at et seniormedlemskap kan ”ha med seg” barn, går ut og prisen 

settes derfor ned fra 550 til 500. Heretter blir familiemedlemskap det eneste valget der flere 

medlemmer kan slås sammen: 

 

Junior: kr 380,- (kun enkelt medlem) 

Senior: kr 500, - (kun enkelt medlem) 

Familie: kr 760, - (familie: to voksne med barn under 19 år på samme adresse) 

   

 

 

Sak 9 Budsjett 2017 

 

Se vedlegg til årsberetning 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sak 10 Valg 

 

Valgkomiteens innstilling 2017  
Leder:  

Annbjørg Nærdal 

Nestleder:  

Kirsten Arnesen – tar gjenvalg 

Kasserer: 

Anja Skåttun – ikke på valg 

Sekretær: 

Cathrine Roksvåg – tar gjenvalg 

Styremedlemmer: 

Louise B Eklund – tar gjenvalg 

Tove Dal – ikke på valg 

Ungdomsrepresentant: 

Synne Solheim – ny Vara: Tomine Nærdal - ny 

Vara: 

Lars Grøneng- ny 

Jan Krogh – tar gjenvalg (materialforvalter) 

 

Revisorer: 

Per Klemetsrud 

Hege Jønni 

 

Valgkomite for 2018: 

Anne Devold 

Per Tore Vågø 

Lena Holtet 

 


