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1. STYRETS SAMMENSETNING
Leder:

Louise Almlund Løkken

Nestleder:

Anita G. Botten

Styremedlem(mer) og varamedlemmer:1
Kasserer: Astrid Toftaker
Sekretær: Solrun Aarflot
Styremedlemmer:
Åshild Megården (Anleggsgruppe)
Sarah Frelsøy
Vara:
Kristin Knutsen (Stall driftsgruppe)
Kattis Alde

2. STYRETS ARBEID
Styremøter
Det er avholdt ca månedlige styremøter som er protokollført.

Spesielle oppgaver
Klubben og Styret har hatt et meget spesielt år på grunn av korona – situasjonen. Dette har lagt bånd på
aktiviteter. Arrangementer har ikke vært tillatt i perioder, og det har derfor vært begrensede muligheter for å
gjennomføre samlinger. Restriksjonene har virket inn på både for rideskole, for breddeidrett og for
konkurranseekvipasjene. Blant oppgaver som er av betydning og saker som har tatt mye av styrets tid er:
•
•

Korona – tiltak/ tilrettelegging.
Rideskole og Rideskoleponnier, blant annet fra Langklopp.
o Anita Botten drev rideskolen i 2020, inkludert oppfølging av rideskolehester og oppfølging av
forverter, frem til årsskiftet.
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Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes i idrettslagets lover/årsmøter. Det er ikke noe i veien for at
styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver, således at man i stedet for å velge tre styremedlemmer kan velge for
eksempel kasserer, sekretær og materiellforvalter.

o
o

Sommeravslutning med sprang for rideskolen, i regi av ridelærer Anita Botten.
Juleavslutning: Ble ikke gjennomført på grunn av koronarestriksjoner.

•

Klubben eide pr 2020 en egen rideskoleponni, Epona.

•

Undergrupper fra styret:
o Generell drift og vedlikehold av anlegg. Styret etablerte anleggsgruppe ledet av Åshild Megarden.
o Stallgruppe for klubbstallen. Styret etablerte driftsstyre ledet av Kristin Knutsen.

•

Treningssamlinger:
o Treningshelger med Louise
o Programridning
o Trening med Marie Terese Engell

•
•
•

PR og kommunikasjon i lokalpresse, internett og Instagram.
Ny internettside
Søke tilskudd/sponsorer.

HMS inkludert trivsel og sosialt miljø
•
•

Sikkerhet ved all omgang ved hest er viktig, og er vektlagt i opplæringen i rideskolen til alle nye.
Sosialt miljø: Rideklubbens anlegg på Prestbakkan skal være et godt sted å være for både to- og firbeinte, og vi
oppfatter det som om vi har et godt og stabilt sosialt miljø i stallen, med positivitet!
.

3. Drift og vedlikehold av anlegg og utstyr
Det legges årlig ned et stort antall timer med dugnad for vedlikehold av klubbens stall og anlegg, og drift av
anlegget. Anlegget i dag fremstår som ok vedlikeholdt.
Anleggsgruppa v/ Åshild Megården har skiftet lys til nye LED lys i ridehallen, samt utført en rekke
vedlikeholdsoppdrag på dugnad! :)
.

4. Arrangementer
Det har blitt gjennomført følgende arrangementer i 2020:
•
Rideskole i vinterferien
•
Sommeravslutning rideskolen
•
Treningshelg for klubbmedlemmer m Louise mfl (Link til video her)
•
Programridning for NRYFs Kjell Myhre (link til video her)
•
Programridning for Louise A. Løkken (link til video her).
•
På grunn av korona-regler ble det ikke avholdt juleavslutning i rideskolen dessverre.
•
Julelotteri var en viktig inntekstkilde til klubben, link video her.

5. PR og kommunikasjon

2

Styret har hatt fokus på å kommunisere ut informasjon via blant annet:
•
•

Informasjon om aktiviteter til lokalpressen
Informasjon til klubbmedlemmer og andre via internett.:
o Internettsiden www.oppdalhestesportsklubb.com
o Facebooksiden Oppdal Hestesportsklubb (åpen gruppe)
o Facebooksiden for Rideskolen
o Facebookside for klubbstallen – interngruppe for aktive medlemmer/brukere av anlegget.
o Instagram @ oppdalhestesportsklubb for uformelle oppdateringer med bilder fra aktiviteter etc.
o Egne Facebooksider (arrangement) eller nettsider som sporadisk har vært brukt for organisering
av treninger.

6. Klubbhåndbok og klubbens dokumentasjon («kvalitetssystem»)
Styret har redigert og opprettet dokumentasjon som inngår i klubbens «kvalitetssystem», Klubbhåndboka, som
finnes på www.oppdalhestesportsklubb.com. Nettsiden må oppdateres minimum etter hvert årsmøte.
Dette er viktige oversiktsdokumenter som kan sikre kontinuitet i driften for klubben. Klubbhåndboka kan revideres
av styret. Styret har også tilgang til en egen lukket side for klubbdokumentasjon.

7. Formelle verv/roller 2020:
Dressurdommer 1:
Grønt kort kursholder:

Louise Almlund Løkken.
Anita G. Botten.

8. Idrettslige resultater 2020:
Oppdal Hestesportsklubbs ryttere har representert klubben ved en rekke sprang- og dressurstevner i 2020.
Klubbens ryttere har deltatt ved NM med samlet sett gode resultater, se link til video her.
Følgende var repr. ved mesterskap/representasjoner:
•

•

•
•

•

Norgesmesterskap i dressur, ponni
o Marthe Sylte og JDJs Flash, 5 plass.
o Emma Løkken og Vercigetorix, Norgesmester /gull.
Norgesmesterskap i dressur, junior
o Maren Aarflot Strandheim og Svalegårds Alanya: Sølv
o Marie Schilbred og Teglvangs Radomir. Deltatt.
Norgesmesterskap i dressur, senior:
o Louise Almlund Løkken og Mr Gold G. Norgesmester /gull.
Lag – NM:
o Ponni laget v/ Emma Løkken og Marthe Sylte: Sølv.
o Senior laget v/ Silje Olsberg, Louise A Løkken og Maren Aa. Strandheim: 4. plass sammenlagt.
Landslags/elitegruppe og deltakelse ved Internasjonale konkurranser:
o Ponni: Emma Løkken og Marthe Sylte
o Junior: Maren Aarflot Strandheim og Emma Løkken
o Senior: Louise A Løkken.
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9. Økonomi
Medlemstall
Se oversikt over medlemsfordeler på www.oppdalhestesportsklubb.com.
Det er registrert i klubbadmin: 144 medlemmer i klubben.
124 kvinner
20 menn
Hovedmedl.

Hoved uten
Hestesport

Hovedmedlem Junior
rideskole*

Støtte/Familie

Totalt

Resultatregnskap og balanse
Regnskap og balanse legges frem i separate dokumenter.

Revisors beretning: Separat dokument.

Styret, Oppdal Hestesportsklubb.

Takk for et trivelig og aktivt år 2020, vi ser frem til å
kunne arrangere mer artig i påfølgende år, uten
koronarestriksjoner. :)
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