
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Årsberetning 2015 

 

 

 



 

Styrets sammensetning 
 
Styreleder:    Bengt Hope 
Nestleder:    Guro Inderberg 
Styremedlem:   Irene Marie Skytøen (trakk seg våren 2015) 
Varamedlem:   Jan Kristian Risa 
Varamedlem:   Sigrid Horn 
  
Kontrollkomite:   Merethe Hjelmervik 
Kontrollkomite:   Inger Kristine Wennersteen Gjøvåg 
Kontrollkomite, vara:  Harald Thorkildsen 
 
Valgkomite, leder:  Marion Helland 
Valgkomite, medlem:  Camilla Aas Johnsen 
Valgkomite, medlem:  Stig Erik Tokvam 

Valgkomite, vara:   Bjørn Roth 

 

Statsautorisert revisor:  Åsmund Hammerstad 
Daglig / sportslig leder:  Geir H. Jensen 
Administrasjonsleder:  Ingrid Knutsen 
 

Styrets arbeid 
Styremøter 
Det er avholdt 10 ordinære styremøter i 2015  

Spesielle oppgaver 
Styret har hatt særlig fokus på følgende saker i året som har gått: 

1. Kontinuerlig oppdatering av, og implementering av organisasjonsplan og handlingsplan, for å sikre en 

oversiktlig drift av klubben, og en for framtiden enklere overgang til nye styrer. Klubben er nå med i 

Rytterforbundets klubbutviklingsprogram med status som veiviserklubb. 

2. En fortsatt gjennomføring av økonomistyring, herunder innføring av to betalingsautomater for 

stevnevirksomhet, og oppfølging av kontrollrutiner for regnskap og ansvarsområder. 

3. Kontinuerlig gjennomgang og revidering av organisasjon og drift av klubben. 

4. Sportsutvalgets virksomhetsområder, fokus på sportslig framgang, rekruttering, bredere tilbud og 

profesjonell stevnegjennomføring. 

 

 

  



Aktiviteter 

Klubben gjennomførte følgende stevner i 2015: 
 
Sprang Dressur Voltige 
30 jan – 01 feb (L) 11-12 april (D, Rogaland Cup) 

 
03 okt (L, med flyer cup) 

28-29 mars (D) 14-16 mai (L) 
 

 

12- 14 juni (D, Derby stevne) 19-20 sept (D, KM)  
09-11 okt (L) 26-27 sept (D, Landsmesterskap)  
05-06 des (D)   

 

 

Av individuelle sportslige resultater kan vi nevne: 
 

Sprang 
Celine Holmes:                   Bronse KM junior 

Emma Mydland Hope:       Gull KM ponni kategori 2 
Malin Tokvam:                   Gull KM ponni kategori 1 
Hannah Fossan:                  Sølv KM ponni kategori 1 
 

Dressur 
Emma Fredrikke Jakobsen:       Gull Landsmesterskapet i dressur, LA 

Ruth Elisabeth Vareberg:          Sølv Landsmesterskapet i dressur, LA 
Emily Knight:                             Bronse Landsmesterskapet i dressur, MB 

Nora Windgätter:                        Gull KM ponni 

 

Kombinert i begge grener skal det også nevnes at klubben har fått med seg totalt 156 førsteplasser, uavhengig av 

nivå på klassen. 455 plasseringer av i alt 1495 starter. Her skal det spesielt nevnes at både Ingrid Knutsen og Maja 

Mydland Hope fikk med seg plasseringer i klassen 1,20/1,25 Sommerprix med hele 115 startende. Ekvipasjene ble 

henholdsvis nr 18 og nr 10. Ved samme stevnet ble også Hannah Fossan plassert i LC hest, blant 103 startende. 

 

Klubben hadde også med et lag til lag NM dressur. Laget gjorde en god figur blant sterke konkurrenter. 

 

Voltige 
I 2015 begynte klubben med voltigeaktivitet, en av Rogalands drivkrefter i voltigemiljøet kom til klubben, og tok 

med seg sårt tiltrengt kunnskap inn. Grunnet begrenset med halltid er ikke tilbudet blitt stort nok, men klubben 

jobber aktivt for å videreutvikle dette tilbudet.  

 

Høydepunkter stevneavvikling ved klubben 
Sommerstevnet i sprang var i 2015 et samarbeid mellom Sola ryttersportsklubb og Rogaland rideklubb, og her ble 

det arrangert derby klasse. Stevnet hadde god oppslutning, og har fått mange positive tilbakemeldinger i etterkant. 

Stevnet er tenkt som et årlig innslag i juni. 

 

KM i dressur ble arrangert av Rogaland Rideklubb, og klubbens ryttere viste god ridning som resulterte i 1 plass for 

ponni ved Nora Windgätter og Gulliver V. Og 1,4 og 5 plass i KM lag. 

 

Klubben arrangerte det første landsmesterskapet i dressur høsten 2015. Landsmesterskap er Norgesmesterskap i de 

lavere klassene, for de som ikke er kvalifisert til NM i sine respektive aldersklasser. Rogland Rideklubb slo godt ifra 



seg på hjemmebane, med en 3. plass til Lena Iren Stene og Rubinson Frisk i LB for hest. Det ble hjemmeseier i 

klassen LA til Emma Fredrikke Jacbosen på Schautänzerin, og en annenplass til Ruth Elisabeth Vareberg og Rebel 

av Pan. Emily Knight og Verona sikret 3 plass i MB 

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
I 2014 ble et godt grunnlag lagt, som styret føler er blitt fulgt opp i 2015, blant annet med oppstarten av 

pilotprosjektet med satsningsgrupper. For å gjennomføre aktiviteter som satsningsgruppen, stevner, og andre sosiale 

aktiviteter legges det ned svært mange timer med arbeid på frivillig basis. Styret ønsker å takke alle som bidrar med 

tid, entusiasme og kunnskap på forskjellige områder i forhold til alle disse aktivitetene. 

Styret ser at etableringen av sportskomiteen har hjulpet på fokuset omkring sport i klubben, og sesongen har både 

gitt gode resultater på stevner for mange ekvipasjer, og også mange steg oppover på vanskelighetsskalaen for svært 

mange ekvipasjer. 

Det har vært et år med flere plasseringer for våre ryttere, og også med god rekruttering i rideskolen. Styret ser at det 

er svært viktig å opprettholde et godt og variert tilbud til de som ønsker å ri i rideskolen, de er en viktig og levende 

del av vårt klubbmiljø. 

For 2016 syns det fornuftig å forvente økning i resultater fra større stevner, etter som det ryttermaterialet klubben 

har begynner å få mer erfaring. 

Sykefravær og miljø 
Bedriften har et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Bedriftens virksomhet medfører ikke miljøforurensning av 

betydning. 

Økonomi 
Den økonomiske situasjonen til klubben er i stadig bedring, styret mener likevel at dette er en del av driften som vil 

trenge oppfølging og edruelighet i en tid til. Stallen som ble satt opp i 2012 er fortsatt ikke nedbetalt, og klubben 

trenger fortsatt godt belegg for å kunne fortsette den positive økonomiske utviklingen. Et svært godt grunnlagt er 

lagt for positiv drift, da også 2015 er gjennomført med fullt belegg i stallene, og god treningsoppslutning, samt god 

oppslutning i rideskolen. 
 
Til tross for dette er det nødvendig å være forsiktige med nye investeringer i 2016. Arbeidet med sunn intern drift, 

inntjening og kostnader må videreføres. Blant konkrete tiltak her er å sørge for rutiner rundt regnskap slik at 

regnskapsfører lettest mulig får tilgang til alle inngående fakturaer med videre. Avstemminger av salg i regneark etc. 

mot bokført regnskap (kiosk og stevner med videre) er eksempel på en slik rutine.  
 
Rogaland Rideklubb skal videre følge NIFs regler for regnskap i små organisasjonsledd, noe som skal være  
et av fundamentene i det kontinuerlige fokuset på inntekter og kostnader operasjonelt samt å skape en klubb med 

trivsel.  
 

 

 

 

Medlemstall for 2015 
252 medlemmer, økning fra 191 i 2014 



 

Økonomi (resultatregnskap med balanse) 
Regnskapet skal være et bruttoregnskap for hele idrettslaget. Regnskapstallene skal kunne sees i forhold til budsjett. 

Balanse skal også vises. Regnskap og balanse skal omfatte hele virksomheten, dvs. de enkelte grupper/avdelinger og 

hele idrettslagets regnskap. 
Se eget vedlegg. 

Revisors beretning 
Revisors beretning skal omfatte hele idrettslagets regnskap (jf. punktet om økonomi over). 
Se eget vedlegg. 

Kontrollkomiteens beretning 
Klubber med profesjonell registrert/statsautorisert revisor må ha en valgt kontrollkomité.  
Se eget vedlegg. 
 

 

 

 

 

For Rogaland Rideklubb, 28.02.2016 
 

 

 

 

 

 

 

Bengt Hope                                   Guro Inderberg    Sigrid Horn                                                         
Styreleder                               Nestleder   Varamedlem

                                                                                        
 
 
 
 
 


