
 

 

Sak 8: Årsberetning Elverum Rideklubb Årsmøte 2021 
 

Ved årsmøte som ble avholdt 27/2-20 ble følgende styre valgt: 
 

Styreleder: Nina Wasa  

Nestleder: Ingvild M Johansen 

 Sekretær: Gry L Haga 

 Kasserer: Beate Alstergren 

 Styremedlem: Line Melhus 

 Styremedlem: Linda N Randgaard 

 Ungdomsreprsentant: Sigrid Alstergren 

 Driftsansvarlig Stall: Ane C Kveseth 

Varamedlem: Knut Neerland            

 

Styret reviderte stallkontraktene og de nye ble signert gjort og som omhandlet bl.a framleie, 

dugnader og foringer. 

 

Aktiviteter i 2020 ble meget redusert grunnet Covid-19, første halvdel av året hadde klubben: 

- Programridninger, banehopping, dressur stevne og sprang stevne. 

 

 

 

Det har vært ett kurs i grønt kort med fult kurs I mai. Nytt Grønt kort kurs var planlagt med 

dato I både november og desember. Begge måtte avlyses grunnet Covid-19.   

Vi hadde  besøk av norsk salsenter på våren. 

 

Begge stevnene i sprang og dressur hadde stort  oppmøte i begge grener. Stevnet var meget 

vellykket på alle områder. Vi måtte kjøpe nytt speaker anlegg, da det ikke var noe I klubben 

fra før. Vi fikk inn mye sponsorer til disse stevnene via premier til deltagere, dommere og 

stewarder.  

Kiosken har vært opp på begge stevnedagene. En vellykket helg med fantastisk vær. Det vi må 

tenke på til neste år er å ordne dommer boder ute. Vi hadde flaks at det ikke var noen vind 

disse dagene. 

Det ble planlagt flere programridninger og banehoppinger, men alt måtte skrinlegges pga 

Covid-19.  

Vi planla nytt stevne I sprang og dresser på høsten, men dette måtte avlyses pga Covid-19. 

 

Vi fikk startet opp ung rytter og rekrutt og i samarbeid med HEDE. Det ble satt opp 4 helge 

samlinger til dette med Thea Bråten som trener. Tanken bak samarbeidetvar å ha 2 helger I 

elverum og 2 helger på Aalerud, men helgene på Aalerud lot seg ikke gjøre grunnet Covid-19. 

Derfor ble alle treningene I Elverum Rideklubb.  

 

Ridehallen ble leid ut til Følleskue. 

 

Ridefysioterapien startet opp på høsten og de brukte hallen på dagtid. Det har ikke vært noe 

terapi ridning etter Desember 2020. 

 

Rideopplæring for barn, unge og vokse startet på høsten av Ane C Kveseth med Viviann Amy 

Carter som kursholder. Pågangen har vært stor og ventelistene lange. Kursene har bestått av 3 

timer X 2 ukentlig (mandag og Tirsdag) med 5 elever pr gruppe. Dette for å se hver elev bedre, 

samt overholde Covid reglene for å gjennomføre kursene. Det har vært til stor glede for barn 

og vokse.  



 

 

InnPed har gjort en stor jobb med oppussing av oppholdsrommet på Stallen, gjort en del på 

uteområdet til Klubben, ryddet masse søppel, kjørt og kastet dette og samt plantet på 

uteområdet. InnPed fikk ikke brukt området slik de hadde tenkt når Covid-19 kom. Ny leie 

avtale blir gjort for året 2021 fra våren/sommeren. 

 

Driftsansvarlig stall var et pilot prosjekt som blir avsluttet etter råd fra Idrettsforbundet. Dette 

grunnet at man blant annet ikke kan drive egen bedrift på stallen og sitte I styret,grunnet 

innhabilitet og at man har ikke lov til å opprette et eget styreverv via en driftsavtale. Noe ingen 

av oss viste, hverken forrige styret eller sittende styret. Dette er nå avviklet. 

 

Ridesenteret har det blitt gjort en del oppgradering: 

- Alt det elektriske anlegget som ikke var godkjent er skiftet u tog oppgradert. 

- Nye stallbokser I deler av stallen 

- Høyhuset er satt opp 

- Vaskespiltet er oppgradert og satt inn vifte 

- Trappen opp til låven er satt opp igjen. 

- Paddocene har blitt ordnet 

- Ordnet vaskespilt ute og støpt ny og større platting 

- Uteområdet rundt stallen er gruslagt 

- Benker er satt opp rundt stallen og uteområdet 

- Vannkar og rør til de nye boksene er kjøpt inn, men ikke montert ennå. 

- Store deler av veggene inne I stallen er kalket og vasket, samt tysker stallen 

- Gammel møkkahaug er fjernet. 

Det er gjort mye etterlengtet oppgradering på Ridesenteret. Mye av dette er gjort på dugnad. 

 

Lærlingen ved Ridesenteret sluttet I Desember. 

 

Vi hadde I begynnelsen av September sabotasje/hærverk på traktoren som kostet litt å reparere. 

Forholdet er anmeldt.  

 

Vi fikk midler av Sparebankstiftelsen Hedmark til å kjøpe Polocross utstyr og dette er blitt 

gjort. Dette gleder vi oss til å bruke. 

 

 

Tillegssinfo:  

Vi har nå 62 betalende medlemmer for 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Antall organiserte treninger: 

Laila: 12 treningshelger 

Patric: 14 onsdager 

Janne: 45 torsdager  

Thea : 2 treninger 
(ikke flere pga 

mitte)   

 

Dugnad: 

Ridebunn i hallen: 

Det har blitt fylt på 2 ganger med flis I bunnen på hallen. Første gang I 

mai-20 og andre gang sein høsten. Det ble også saltet I hallen rett før 

frosten kom. Vi har igjen salt til dette for en runde til om behovet er 

tilstedet. 

 

Ryddet, vasket kiosken I hallen. Klargjort til stevne. 

Ryddet og vasket tidligere kiosk ute, som ble omgjort til sekreteriat 

under stevnet.  

Kiosken har tidvis vært oppe på arrangementene vi har hatt lov til å ha 

den oppe. Vi hadde også kiosken en del oppe I høst når rideskolen 

gikk. Frem til Covid gjorde at vi ikke fikk lov lenger.  

 


