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Saksliste  

1. Godkjenning av de stemmeberettiget 

 

2. Godkjenning av innkallingen og sakslisten 

 

3. Valg av  

a) Ordstyrer  

b) 2 stemmeberettigede medlemmer til å undertegne protokollen  

 

4. Årsberetning 2017 

a) Styrets sammensetning  

b) Revisorer  

c) Valgkomiteens sammensetning  

d) Styrets årsberetning  

1) Generelt  

2) Dressur  

3) Sprang  

4) Feltritt  

 

5. Regnskap 2017 

a) Revisjonsberetning  

b) Beholdningsoversikt  

c) Resultatregnskap  

d) Balanseregnskap  

 

6. Saker fra styret 

 

7. Innkommende saker  

 

8. Fastsette kontingent 2019 

 

9. Budsjett 2018 

 

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  
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Sak 4 Årsberetning 2017 

 

a) Styrets sammensetning  

Leder: Annbjørg N. Nærdal (til oktober 2017) 

Nestleder: Kirsten Arnesen  

Kasserer: Anja Skåttun  

Sekretær: Cathrine Roksvåg 

Styremedlem: Tove Dal, Louise Bolands Eklund 

Synne Solheim og Tomine Nærdal (ungdomsrepresentant)  

Varamedlem: Lars Grøneng og Jan Krogh (materialforvalter), 

 

 b) Revisorer  

Hege Jønni 

Per Klemetsrud 

 

c) Valgkomité  

Anne Devold 

Lena Holtet 

Per Tore Vågø 

 

d) Styrets årsberetning  

 

1. Generelt  

 

Styremøter  

Styret har i løpet av perioden gjennomført 10 styremøter. 

 

Stevner 2017 

Følgende stevner ble arrangert i 2016:  

• 24.3. 2017 Dressur (D-stevne) 

• 12-4.5.2017 Dressur (E stevne) 

• 5.6.2016 Feltritt (D stevne med klubbmesterskap) 

• 23-24.9.2017 Dressur (D stevne med KM og klubbmesterskap) 

• 26-27.8. 2017 Sprang (D-stevne med klubbmesterskap) 

 

Klubbgjennomridning  

Det har vært tilbud om program- og banegjennomridning gjennom vinterhalvåret, men med 

liten oppslutning dessverre. 

 

Stevnedeltakelse  

ERUD ryttere har startet 581 ganger i 2017.  

Dette er fordelt på sprang 175 starter, dressur 383 starter, feltritt 19 og voltige 5 starter. 

 

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.  

HestenDin.no ved familien Skåttun har gitt 20% avslag på kjøp i deres nettbutikk. 
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Presse 

Dressursåklart var til stede på Elitestevne og skrev på hjemmesiden sin om stevnet. 

 

Dugnad  

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

utført (søppelplukking, vedlikehold og fiks av gjerder, reparasjoner av hindermateriell, 

maling, m.m.).  

 

Dressurbanen 

Klubben står for all harving av denne. Den har blitt harvet to ganger i uken samt vannet på 

dugnad av klubbens medlemmer.  

 

Hindermateriell og dressurrail 

Det er ikke investert i nytt hindermateriell i 2017, men en god del gammelt er kastet og vi har 

reparert og malt det vi har. Det er gjort en solid jobb med feltrittshinderne på dugnad. 

Dressurrailene av treverk har fått seg et løft.  

Dressurrailen av plast er blitt noe redusert med sprekker og ødelagte elementer, men nytt ble 

bestilt. 

 

Dugnadssalg 

Det ble ikke gjennomført dugnadssalg i 2017. 

 

Kiosk/Kafeteria 

Aktivitet i kiosken har vært gjort på dugnad og vi har hatt kiosken åpen på 

klubbgjennomridninger og stevner. Det er bra trykk i kiosken og utvalget har vært veldig bra! 

Dette er en god inntektskilde for klubben. 

 

Diverse møter 

Idrettens samarbeidsutvalg, bydel Alna, årsmøte 2017. Cathrine Roksvaag ble valgt inn i 

arbeidsutvalget (styret) med Anne Devold som vara. Flott å få ryttersportens stemme inn i 

bydelens idrettsutvalg.  

Det har vært dialog på telefon mellom Ellingsrud Gård og leder Annbjørg Nærdal. 

 

Hjemmeside – www.erud.no   

Annbjørg Nærdal og Anne Devold har vært ansvarlig redaktør for www.erud.no  og på 

facebook gruppen til ERUD har Kirsten Arnesen vært aktiv.  Runar Lund bistått på 

www.erud.no. 

 

Data/Programvare 

Lars Grøneng har i 2017 som tidligere år hatt overoppsynet med HorsePro for klubben. I 

tillegg har Runar Lund bidratt med hjelp ved data problemer. 

 

Klubbeffekter  

Nye klubbvester og klubbjakker fra Lillestrøm hest og hund har vært populære. 

 

Rytterstøtte 2017 

Det ble betalt ut kroner 50.000,- i rytterstøtte for 2017.  

 

Julebord  

Det ble dessverre ikke avholdt julebord i 2017 da interessen var alt for lav. 

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

Klubben har arrangert en klubbkveld for junior/ungdom i 2017.  

I februar 2017 ble det også arrangert en vellykket juniortur til AEG. Til sammen var det 16 

juniorer og to voksne som dro fra fredag til søndag. 

 

2. Årsberetning dressur 

Ellingsrud rytterklubb har lange tradisjoner i dressurridning og har stabilt antall ryttere som 

starter gjennom året. Vi har ryttere fra LC til VB nivå. Klubben hadde i 2017 to lag til Lag-

NM og en deltaker i NM individuelt senior. Mange av våre ryttere har ryttere har fått premier 

på stevner gjennom sesongen. 

 

NM individuelt 

Mona Mangset deltok i seniorklassen og tok en sjetteplass sammenlagt. 

Ingen junior eller young rider deltok. 

 

NM lag 

I 2017 stilte Ellingsrud Rytterklubb to lag til NM lag på Tanum.   

 

1. lag: 

Lena Erlandsen  

Mette Njøten  

Beate Galligani Dalana 

Nora Dal 

2. lag  

Tonje Langeteig 

Caroline Gjessing Nome 

Beate Knudsen Solberg 

Gerd Rognerud 

Lagleder Pepper'n 

  

KM individuelt 

KM dressur i 2017 ble arrangert av ERUD 

Klubben hadde ingen deltakere. 

  

KM lag  

Ble ikke avholdt i 2017 

 

AEG deltagelse dressur 2017  

Eira Bergsvenkerud representerte klubben i Horzecup dressur 2017 og tok en flott andreplass. 

 

Klubbmestere dressur 

Vi hadde dessverre ingen deltakere i klubbmesterskapet i dressur. 

 

Championatsvinner dressur 

Erik Slind von Barner 

 

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.  
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3. Årsberetning sprang 

Ellingsrud har i 2017 hatt god deltagelse i sprang fra 80cm til 1.30m.  

Sprangbanen har vært flittig brukt. Slodding av sprangbanen har Stiftelsen Ellingsrud 

Ridesenter stått for, samt noen av klubbens medlemmer på dugnad. 

  

KM individuelt 

Irmelin Skåttun tok sølv i KM individuelt. 

 

KM lag 

Ellingsrud rytterklubbs lag besto av: 

Irmelin Skåttun 

Eira Bergsvenkerud 

Stine Thendrup 

 

AEG deltagelse sprang 2017 

Vi hadde ingen sprangryttere til AEG. Grunnen til dette er at rytterne våre enten er for flinke 

(hoppet for høye klasser) eller feil på aldersnivået i. 

 

Norgesmesterskap sprang 

Irmelin deltok i Innendørs NM sprang og ble der kvalifisert for AEG 2018. 

 

Klubbmester sprang 

Mari Rambøl 1m 

Eira Kaland Bergsvenkerud 1,10m 

 

Championatsvinner sprang 

Irmelin Skåttun. 

 

Distrikt- og landsstevner 

ERUD rytterne har ridd alt fra 80cm til 1,30 m 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 internasjonale klasser, både ponni- og 

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

 

Nordisk feltritt 

Rosa Strand Sabbasen Nordisk Mesterskap for ponni i Sverige. 

 

NM feltritt 

Rosa Strand Sabbasen/ Ruby Gold og ble Norgesmester for ponni 2017. 

 

Klubbmestere feltritt 

Stine Trzcinski Thenderup 80 cm 

Eira Bergsvenkerud 90 cm 

 

Championatsvinner 

Rosa Strand Sabbasen. 
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Hinderparken feltritt 

Flere nye fine hinder ble bygget til årets stevne av flinke medlemmer, de fleste hinderne er 

malt og vi har fått kreative figurer og former til pynt og fyll. Feltrittsgjengen med deres 

foreldre står for mesteparten av dette. 

 

 

5. Voltige 

Vi har en aktiv utøver i voltige som starter nasjonalt og internasjonalt. Kristine Åssveen er 

både Norgesmester og har deltatt i Europamesterskapet. 

 

Æresmedlemmer 

Ellingsrud Rytterklubb har følgende Æresmedlemmer; Grethe Dørum, Gunn Skovholt, Gerd 

Rognerud, Mette Ono Njøten, Per Tore Vågø. 

Det foreslås ingen nye nå. 

 

Beholdning 

Sløyfer:  

Knøttecup 103 

Clear Round 46 

Store rød 5 

Store Blå 20 

Store grønn 14 

Store Gule 12 

Medium Nasjonal 59 

Medium Rød 105 

Medium Blå 76 

Medium Grønn 52 

Medium Gul 93 

  

Premier:  

KL regnjakke 1 

KL regnbukse 1 

 

 

 

Sak 5. Regnskap 2017 

Se vedlegg til årsberetning for:  

 a) Styrets kommentarer til regnskapsåret 2017 

b) Revisjonsberetning  

c) Beholdningsoversikt  

d) Resultatregnskap  

e) Balanseregnskap  

 

Sak 6 Saker fra styret 

 
Sak 7 Innkommende saker – se vedlegg innkomne saker 

Valg. Innspill fra Ellingsrud Gård og Stiftelsen Ellingsrud Ridesenter 

Lag-NM dressur. Forslag fra Anne-Lill Smedstad 

Lag-NM dressur. Forslag fra Styret ERUD 
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Dugnadssalg toalettpapir. Forslag fra Styret i ERUD. 

  

Sak 8 Fastsette kontingent 2019 

Uendret fra 2018 

Junior kr.380 

Senior kr.550 

Familie kr.650 

 

Sak 9 Budsjett 2018 

 

Se vedlegg til årsberetning 

 

 

Sak 10 Valg 

Valgkomiteens innstilling 2018 

 

Leder: 

Louise Bolands Eklund   

Nestleder: 

Kirsten Arnesen (ikke på valg)  

 

Styremedlemmer:  

Lars Grøneng (ikke på valg)  

Cathrine Roksvåg (ikke på valg)  

Anja Skåttun (tar gjenvalg)  

Sara Venge Tollefsen (ny)  

Ungdomsrep: Tomine Nærdal (ikke på valg)  

  

Vara:  

Tonje Halvorsen (ny)  

Jan Sigurd Krogh (ikke på valg)  

Mille Tofthagen (vara for ungdomsrep.)(ny)  

 

Revisorer: 

Hege Jønni 

Randi Høieggen 

 

Valgkomite:  

Anne Devold  

Per Tore Vågø  

Lena Holtet   

 

Representanter til Ryttertinget 2019:  

Louise B. Eklund  

Lars Grøneng  
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Vara: Cathrine Roksvåg og Per Tor Vågø 

 

 

Innkomne saker. 

Orienteringssak 

Vedlegg 1 A 

 

Stiftelsen Ellingsrud Ridesenter 

Gamle Strømsvei 110, 1061 OSLO 

Tlf. 95083745 
 
 

 

            
Til 

Styret i Ellingsrud Rytterklubb                                      

                                                     

 

Stiftelsen Ellingsrud Ridesenter og Ellingsrud Gård jobber nå hardt for å gjenreise et aktivt og 

godt ridesenter. I den forbindelse gjør vi en vurdering av vår samarbeidsavtale med klubben. 

Vår intensjon er at det er ønskelig med et fortsatt samarbeid med Ellingsrud Rytterklubb, for i 

fellesskap å utvikle ridesporten og anlegget til beste for medlemmer og oppstallører. 

  

Vi har ikke tillit til at dette vil skje med eksisterende styresammensetning i Ellingsrud 

Rytterklubb. Vi imøteser derfor en konstruktiv dialog med klubbens valgkomite om temaet, 

hvor vi vil redegjøre for våre ambisjoner og forventninger til et fremtidig samarbeid. Dette 

møtet må finne sted i god tid før fristen for saksdokumenter til årsmøtet skal offentliggjøres.  

  

Vår konklusjon angående samarbeidsavtalen vil være basert på en avklaring av om det finnes 

en gjensidig interesse. 

Vi forventer at vårt skriftlige innspill og dialogen redegjøres for på årsmøtet. 

 

 

1.mars 2018 

 

Mvh 

 

 

Bente Dørum 

Eier av Ellingsrud gård 

 

 

Magne Dahl 

Styreleder Stiftelsen Ellingsrud Ridesenter 
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Vedlegg 1 B 

Orienteringssak svar fra Styret i ERUD 

5.mars 2018 

  
Hei. 
 
Ellingsrud Rytterklubb er positive til et godt samarbeid med både gårdens eier og stiftelsen, 
og det er naturlig at nytt styre avtaler møtetidspunkt med Stiftelsen Ellingsrud ridesenter og 
Ellingsrud gård etter årsmøtet for å styrke dette. Partene må kunne forholde seg til de 
enhver tid valgte styrer på en god måte. Med det utgangspunktet bør vi drøfte behovet for 
mer skriftlige samarbeidsavtaler i tiden fremover. 
 
I henhold til klubbens vedtekter og NIF sine lover, både hva gjelder valg og gjennomføring av 
årsmøtet, kan alle medlemmer i Ellingsrud Rytterklubb sende inn forslag til valgkomitéen på 
kandidater til styret. Ellingsrud Rytterklubb - og dens medlemmer - er et idrettslag og må 
forholde seg til de regler som er gitt av Norges Idrettsforbund. 
 

 

Med vennlig hilsen 

Styret ERUD 
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Innkomne saker.  

Vedlegg 2 

Lag-NM. Fra Anne-Lill Smestad 

 

UTTAKSKRITERIER  

Lag NM Ponni og hest  

  

 Ekvipasjene må være kvalifisert i henhold til KR og gjeldende statuetter.  

·         Resultater fra de siste 12 kalendermåneder  

.         Resultater for både D og L stevner er tellende  

·         Stabilitet  

·         Rytteres positive innflytelse på laget.  

·         Seriøsitet og fremtidsplaner.  

·         Erfaring. Evne til å ri under press.  

·         Må ha vært medlem minimum 12 måneder for å kunne representere klubben.  

.         Dugnadsinnsats  

  

I god tid før påmeldingsfrist til Lag-NM i dressur skal Ellingsrud rytterklubb ved 

uttakskomitee informere medlemmer om søknadskriteria til uttak for å representere Ellingsrud 

Rytterklubb under Lag-NM i dressur.  

 

De interesserte skal sende mail til Ellingsrud rytterklubb med følgende innhold:  

Hvilken hest(er) de ønsker å skal starte med.  

Hvilken klasse de ønsker å ri.  

Resultater som er oppnådd de siste 12 kalendermåneder. (uansett hvilken klasse)  

Ved Lag-NM kan man kvalifisere seg frem til start. Har en rytter flere hester, må de man 

ønsker å representere med, oppgis ved søknadsfrist, selv om denne ikke er kvalifisert ved 

søknadsfristens utløp.  

1. (første)lag Ponni og hest skal alltid inneha de representanter som har siste års beste 

resultater.  

Ved utregning av resultater skal det alltid legges til grunn likt antall resultater.   

Prosentene adderes, og de med høyest sum representerer 1(første) lagene.  

Ved stor påmelding kan det meldes på 2 lag.  

Det skal alltid navngis reserver ved offentliggjøring av lagene.  

1. (Første) lagene skal ha reserver, disse kan hvis det er nok antall representanter være 

deltagere på 2(andre) laget.  

 

RUTINER VEDR. LAGUTTAK 

· Informasjon ang uttak skal ligge på rideklubbens offisielle informasjonskanaler.  

· Respektive sportskomiteer har ansvar for å legge ut relevant informasjon i god tid samt 

klare tidsfrister og mailadresser for innmelding og interesse.  
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· Informasjon om laguttak, når dette er gjort i henhold til ovennevnte, skjer som følger: 

Først informeres deltager og siden legges laguttaket (ene) ut på rideklubbens 

informasjonskanaler.  

· Lagleder oppnevnes og informeres om dennes oppgaver og roller.   

 

Innkomne saker. 

Vedlegg 3 

Lag-NM fra Styret ERUD 

 

UTTAKSKRITERIER 

Lagkonkurranser i dressur 

 
Følgende kriterier gjelder for uttak til å representere Ellingsrud Rytterklubb i lagkonkurranser 

i dressur. Kriteriene gjelder både for hest og ponni, og primært for NM for klubblag, men skal 

også etterstrebes ved følgende andre konkurranseformer: 

- NM for klubblag 

- Innendørs NM/Hallmesterskap for klubblag (KR I §151) 

- Kretsmesterskap for lag 

 

Ekvipasjene må være kvalifisert i henhold til KR og gjeldende statutter for konkurransen, 

herunder spesielt følgende regler: 

- KR I §130 regulerer bl.a representasjonsklubb 

- KR I §150 regulerer minstekrav til kvalifiserende resultat 

- KR IV §472 regulerer krav til NM for lag, herunder kvalifiserende resultat 

 

Utover disse minstekriteriene vil klubben legge følgende føringer for uttak til lag: 

- Resultater fra de siste tre kalendermåneder teller ved uttak 

- For NM gjelder resultater fra L-stevner og høyere. For KM gjelder D-stevner og 

høyere 

 

Ellingsrud Rytterklubbs styre oppnevner en uttakskomite for alle lagkonkurranser, og 

utnevner også lagleder. I god tid før påmeldingsfristen til konkurransen skal uttakskomiteen 

informere medlemmene om søknadskriterier og frister for å melde interesse. Dette skjer via 

klubbens hjemmeside, sosiale medier og e-post. 

 

De interesserte skal sende mail til Ellingsrud Rytterklubb med følgende innhold: 

- Hvilken hest(er) de ønsker å starte med. 

- Hvilken klasse de ønsker å ri. 

- Resultater som er oppnådd de siste tre kalendermåneder,  

- Kvalifiserende resultat. Dersom ekvipasjen ikke er kvalifisert ved søknadsfristens 

utløp, skal plan for å oppnå dette legges frem. 

Førstelaget skal alltid inneha de ekvipasjene som har periodens beste resultater. Dette regnes 

ut ved å beregne gjennomsnittlig prosentpoeng ut fra oppnådde resultater de siste tre 

kalendermåneder. 

Ved stor interesse kan klubben melde på to eller flere lag dersom dette er i klubbens interesse, 

og det er åpning for dette på stevnet. Videre fordeling av lagene utføres etter skjønn fra 

uttakskomiteen. 
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Det skal alltid navngis reserveekvipasjer for førstelaget ved offentliggjøring av lagene, og 

disse skal oppgis i en prioritert rekkefølge.  Reservene kan fordeles på de resterende lagene. 

Uttakskomiteen omfordeler ekvipasjene på lagene dersom en reserve «rykker opp».  

Uttakskomiteen tilstreber å informere rytterne først. Deretter offentliggjøres laguttaket 

gjennom klubbens informasjonskanaler. 

 

Innkomne saker. 

Vedlegg43 

Dugnadssal fra Styret ERUD 

 

Her er mer informasjon om NorgesRullen: 

 

Vi i NorgesRullen har siden 2011 jobbet med å tilby enkle løsninger til alle som ønsker en 

inntekt ved salg av lettsolgte produkter. 

Vi tar oss av det meste rundt salget og kan gjøres på følgende måte: 

  

1.      Dere tar første salgsrunde, og vi leverer produktene på døren til de som har bestillt. Dere 

velger selv om dere vil samle inn pengene eller om vi skal gjøre dette når vi leverer 

produktene. 

2.       Vi tar kontakt med kundene f.eks hver 3-4 måned og leverer da ut produktene på døren. 

Vi sender da en oversikt til dere på hvem som har bestillt / ikke bestillt og dere fakturerer oss. 

Dette er en enkel måte å gjøre salget på, og dere trenger da bare å gjennomføre 1 salgsperiode. 

Det er heller ingen behov for lagringsplass da vi kjører ut produktene til kundene. 

Dette kan sikre dere en god inntekt igjennom hele året, og hvorfor ikke støtte dere istedenfor å 

kjøpe det i butikken J 

Fordelene med salg av produkter fra NorgesRullen og hva som gjør at våre produkter kan gi 

dere gode inntjeningsmuligheter er følgende : 

  

-          Ingen utlegg eller behov for lagerplass 

-          Ingen begrensning på antall salgsperioder, vi følger opp kundene for dere 

-          Provisjon på 100 kr pr. sekk med toalettpapir 

-          Lettsolgte produkter som alle trenger 

-          Høykvalitets papir produsert i Norge, 3 lag og enestående mykhet, gratis vareprøver 

-          Hver sekk med toalettpapir innholder 56 ruller 

-          Mulighet til å selge inn tørkepapir til samme kunder, totalt 32 ruller i hver sekk. 

Provisjonen 100 kr pr. sekk 

 Provisjonsordning for salg av produkter fra NorgesRullen: (Se vedlegg for mer informasjon) 

  

Eksempel:                                                                                                              

 Provisjon toalettpapir 100 kr pr. salg  

Provisjon tørkepapir 100 kr pr. salg 

60 medlemmer som selger toalett og tørkepapir til 5 kunder hver: Dette gir en inntekt på 

60.000 kr. Med 3 salgsperioder til samme kunder kan dette gi en inntekt på 180.000 kr pr år. 

  

60 medlemmer som selger toalett og tørkepapir til 3 kunder hver: Dette gir en inntekt på 

36.000 kr. Med 3 salgsperioder til samme kunder kan dette gi en inntekt på 108.000 kr pr år.  

 

Håper at vi kan få til et samarbeid hvor vi sammen kan få til en god inntekt for rytterklubben. 

  

Dere får også en egen kontaktperson som kan hjelpe til med kampanjer, spørsmål, oppstart av 
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salg osv. 

Fremgangsmåter for salg eller mer info ta kontakt med oss for en uforpliktende prat på 

post@norgesrullen.no  eller telefon 33 61 00 63 (man-fred 10.00-15.00). 

mailto:post@norgesrullen.no

