
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Årsberetning 2017 

 



   
Styrets sammensetning 
 
Styreleder:    Bengt Hope 
Nestleder:    Ellen Espedal (Peder Sortland trakk seg) 
Styremedlem:   Ove Magnus Bore 
Ungd. Rep./medlem:  Ida Jørgensen 
Varamedlem:   Nina Ingvaldsen Kvevik 
  
Kontrollkomite:   Merethe Hjelmervik 
Kontrollkomite:   Stine Wennersteen Gjøvåg 
Kontrollkomite, vara:  Jan Kristian Riisa 
 
Valgkomite, leder:  Marion Helland 
Valgkomite, medlem:  Camilla Aas Johnsen 
Valgkomite, medlem:  Bjørn Carstensen 
Valgkomite, varamedlem:  Ann Kristin Jensen 
Statsautorisert revisor:  Åsmund Hammerstad 
Daglig / sportslig leder:  Geir H. Jensen 
Administrasjonsleder:  Ingrid Knutsen 

 

Styrets arbeid 
Styremøter 
Det er avholdt 6 ordinære styremøter i 2017, 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. 
4. Lansering av Sportsplan 
5. Sikre fremtidig lokasjon for klubben 

 

Aktiviteter 

Klubben gjennomførte følgende stevner i 2017: 
14-15.01.2017 FERD rideskolecup og klubbmesterskap. 03-05.03.2017 L-stevne ponni og hest, PRO AEG. 02-
04.06.2017 L-stevne. Rogaland rideklubbs 50 års jubileum med Spillers Cup, Felleskjøpet Cup og Derby. I tillegg har 
det vært arrangert 3 distriktstevner.  

Det ble det arrangert familiens dag 13 juni. Det ble oppvisning i sprang av privatryttere og rideskole elever, 
dressuroppvisning av FH rytter Synne Eie Kristoffersen, høydehopping, voltige og ponnikjøring for de minste.  



   
Rogaland rideklubb var representert i Folketoget 17 mai. Mange fra rideklubben stilte i toget, men det er ønskelig 
med enda flere i 2018. Dette er en flott måte å presentere klubben på. 

Vi har også fått satt i gang utdanning av mer teknisk personell – dommeraspiranter 

 

Av individuelle sportslige resultater kan vi nevne: 

 
Sprang 
Statistikk fra HorsePro (nasjonale stevner) for Spranggrenen viser 1086 starter fra Rogaland Rideklubb i løpet av 
2017.  
 
Flere har vært på stevner rundt om i Europa - noen faktisk helt til Portugal. Våre ryttere har deltatt i både World 
Cup, EM, Nordisk, NM, AEG, Baltic Cup, Drammen Spring Tour, Rogalandsmesterskapet, Norgesserien og FERD 
Rideskolecup.  
 
Den ivrigste representanten fra klubben har vært Andreas Jensen med 93 starter og Emilie Kvevik med 67 starter. 
Dykker vi videre inn i resultatene finner vi flere gode prestasjoner i klubben. Emilie Kvevik er den av våre ryttere 
som har flest pallplasseringer med 20, etterfulgt av Emma Mydland Hope med 17.  
 
Emma Mydland Hope har fått bronse I INM Children.  
 
Hannah Fossan deltok på laget som fikk bronse i Nordisk for Children i Sverige. Hun deltok også i EM for Children i 
Slovakia. 
 
Emilie Kvevik deltok på Kingsland Oslo Horse Show. 
 
Geir Jensen og Emilie Kvevik deltok også på «The Challenge» under Kingsland Oslo Horse Show, til stormende jubel 
fra en fullsatt Telenor Arena. 
 

Dressur 
Det har vært arrangert klubbmesterskap i Dressur. Det har vært deltakelse på en rekke landsstevner i FH dressur, 
med Synne Eie Kristoffersen. Hun har oppnådd flere flotte plasseringer gjennom året. Synne deltok også i 
Hallmesterskapet og Norgesmesterskap i 2017. 
 

Voltige 
Voltigemiljøet i klubben har vært aktive i 2017, med deltakelse på en rekke landsstevner med flotte plasseringer.  
 
«Team LaCap» individuelle juniorer fra Rogaland rideklubb representerte RORYK i Nordisk mesterskap i 
København.  
 
Nasjonal satsningsgruppe for Voltige hadde også en trening på Rogaland rideklubb sitt anlegg i januar 2018. 

 
Høydepunkter stevneavvikling ved klubben 
 
Et fantastisk flott gjennomført Rogaland Derby og 50 års jubileumsstevne. Uten tvil en stor suksess. Lovordene 
haglet etter stevnehelgen både når det gjaldt forberedelsene til stevnet, oppgradering av anlegget og 
gjennomføring av stevnet. En fantastisk dugnadsinnsats som mangler sidestykke. Norges rytterforbund takket og 
gratulerte Rogaland rideklubb for å ha laget et jubileumsstevne med stil, og til glede for hele ryttersporten. 



   
Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

I 2017 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 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 hatt ukentlige treninger med Hilde Hellerud. Det har også vært gjestetrening i dressur med 
Camilla Kalseth. 

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 2017, 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 2017 

 Medlemmer 303, en økning fra 272 i 2016. 
 

 

For Rogaland Rideklubb, 07.03.2018 
 
 
 
 
Bengt Hope                                   Ellen Espedal     Ove Magnus Bore                                                             

Styreleder                                Nestleder    Styremedlem           
 
 
 
 
 
 
Ida Jørgensen    Nina Kvevik 
 
Styremedlem    Styremedlem       


