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Styrets sammensetning 
 
Styreleder:    Bengt Hope 
Nestleder:    Guro Inderberg 
Styremedlem:   Rune Haave 
Varamedlem:   Jan Kristian Risa 
Varamedlem:   Sigrid Horn 
  
Kontrollkomite:   Merethe Hjelmervik 
Kontrollkomite:   Kristine Gjøvåg 
Kontrollkomite, vara:  Bjørn Carstensen 
 
Valgkomite, leder:  Marion Helland 
Valgkomite, medlem:  Camilla Aas Johnsen 
Valgkomite, medlem:  Peder Sortland 
Valgkomite, varamedlem:  Bjørn Roth 
Statsautorisert revisor:  Åsmund Hammerstad 
Daglig / sportslig leder:  Geir H. Jensen 
Administrasjonsleder:  Ingrid Knutsen 

 

Styrets arbeid 
Styremøter 
Det er avholdt 9 ordinære styremøter i 2016, 1 medlemsmøte og diverse uformelle arbeidsmøter når dette er blitt 
sett på som nødvendig 

 

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.  

2. Et fortsatt fokus på sportslig framgang, og rekruttering av oppstallere/ryttere både eksternt og også fra 
egne rekker i rideskolen. 

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

 

Aktiviteter 

Aktiviteter 
Klubben gjennomførte følgende stevner i 2016: 
05-07.03 – PRO AEG, sprangs landsstevne, 13.03 – Flyercup, voltige landsstevne, 18-20.03 Norgescup, sprang 
landsstevne, 03-05.06 SOLROG derby, sprang landsstevne, 24-25.09 høststevne sprang distriktsstevne, 07-09.10 
PRO KOHS, sprang landsstevne, 26.27.11 julestevne, sprang distriktsstevne 
 
Klubben er også blitt tatt opp som veiviserklubb i NRYF som en av de første i landet og den aller første i Rogaland. 

 



   
Av individuelle sportslige resultater kan vi nevne: 

 
Sprang 
Emma Mydland Hope – bronse I - NM children  
Hannah Fossan – deltagelse i EM og Nordisk for children 
 
Dressur 
Emma Fredrikke Jakobsen:  Gull Landsmesterskapet i dressur, MB 
Nora Windgätter:    Gull Landsmesterskapet i dressur, LA ponni 
Nora Windgätter og Kine Skaten   4 plass Lag NM ponni 
 

 
Voltige 
I 2015 begynte klubben med voltigeaktivitet, en av Rogalands drivkrefter i voltigemiljøet kom til klubben, og tok 
med seg sårt tiltrengt kunnskap inn. Dette er et tilbud vi har klart å opprettholde gjennom 2016, og forsøker å 
opprettholde videre i 2017.  

 
Høydepunkter stevneavvikling ved klubben 
ROGSOL derby ble avviklet igjen sommeren 2016, Stevnet hadde også i år god oppslutning, og mange startende i 
solskinn. Dette er et stevne klubben er stolt av å få til, og ønsker å opprettholde som tradisjon. 
 
Brakkene har blitt fjernet fra området i løpet av 2016, og har gjort parkering langt enklere ved de større stevnene, 
noe som kommer klubben og de tilreisende tilgode. 
 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

I 2016 har klubben igjen fått unge ryttere ut på de større stevnene, også som representanter for Norge, gjennom 
Hannah Fossan og Dion som deltok ved EM for children i Irland og også Nordisk for Children. Det er også mange 
nye ryttere som har kommet til og begynt både ride og stevnekarrieren i året som har gått. Satsningsgruppen har 
hatt flere samlinger og dette gir god grobunn for videre satsning og for miljøet i klubben. 

Dressurmiljøet har ligget noe mer brakk gjennom 2016, og i 2017 vil det bli forsøkt fokusert mer på denne gruppen 
som enhet, og hva de ønsker selv å bidra med og få tilbake fra klubben.  

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

 
 

  



   
Økonomi 
Den positive økonomiske situasjonen er videreført i 2016, og med fortsatt fullt belegg i stallen bør dette kunne 
videreføres. Klubben er fortsatt i en posisjon hvor økonomien må ettersees og holdes oversikt over, den er likevel 
stadig mer stabil, og gir større rom for å de nødvendige investeringer. 

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 2016 

272 medlemmer, en økning fra 252 i 2015. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

For Rogaland Rideklubb, 15.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 

Bengt Hope                                   Guro Inderberg     Sigrid Horn                                                         
Styreleder                                Nestleder    Varamedlem                  


