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Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 8 ordinære styremøter i 2019, 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. Revidering av Sportsplan med fokus på Satsningsgruppene
5. Sikre fremtidig lokasjon for klubben

Aktiviteter
Klubben gjennomførte følgende stevner i 2019:

08-10.02.2019

Landsstevne

16-17.03.2019

Distriktstevne (avlyst grunnet smittefare herpesvirus)

30-31.03.2019

Utvidet klubbstevne (avlyst grunnet smittefare herpesvirus)

25-26.05.2019

Distriktstevne

01.06.2019

Landsstevne (Voltige)

14-16.6.2019

Landsstevne

28-29.09.2019

Distriktstevne

04-06.10.2019

Landsstevne

02-03.11.2019

Distriktstevne

Rideskolen
Det har blitt startet opp satsningsgruppe for rideskoleelever. Dette har gitt flere mulighet til å få et innblikk i
hvordan det er å ha egen hest. I tillegg har det blitt arrangert kurs for Marit Hemmingby. Det har i tillegg blitt
startet opp inspirasjonskurs for instruktørene i rideskolen. Her har klubben brukt 20 000,- Rideskolen har gått bra
med mange elever. Det har også vært arrangert rideleir.

Satsningsgruppen
Det har vært god aktivitet i satsningsgruppen, med flere helgesamlinger og andre sosiale aktiviteter som har gitt
sportslig utvikling og et godt sosialt miljø. Klubben ønsker å tilrettelegge for satsing og har brukt 45 000,- på
satsningsgruppen. I tillegg har det blitt delt ut stevnestøtte for 42 000,-

Sprang
Klubbens ryttere har også i 2019 prestert godt både lokalt og internasjonalt

Dressur
Rogaland Rideklubb er en liten, men stabil gruppe ryttere som driver med dressur. I 2019 har vi hatt 4 startende
ryttere på D og L nivå stevner her lokalt. 2 ryttere deltatt i rogalandscupen med fine prosenter og plasseringer.
Hilde Hellerud har treninger ukentlig. Landslagsrytter Camilla Kalseth med instruktørutdanning fra Strømsholm har
gjennomført ca. 10 gjestetreninger i dressur for klubbens medlemmer. Dette får vi til gjennom samarbeide med en
gruppe som arrangerer kurs på Øksnevad m Camilla. Det er gledelig av vi rekrutterer nye talenter i alle
aldersgrupper i dressur gjennom disse treningene.

Voltige
Voltigegjengen i Rogaland Rideklubb er en konkurranse gruppe med aktive utøvere i alderen 8-15 år. I løpet av året
har det vært 10-15 utøvere. 100 % av gruppens medlemmer har vært til start i år. Gruppen oppnådde 1 plass i
Flyercupen (landsdekkende voltigecup) i 2019. I tillegg oppnådde Tage sølv i NM for Children. I løpet av året fikk vi
en ny sertifisert longsjør og har kvalifisert en ny hest for høyere klasser. Vi har også utøver Som er tatt opp som
medlem i NRYF SUV sin Nasjonale satsningsgruppe og følger treningen der i tilleg til de lokale treningene vi har

ukentlig for våre utøvere. I tillegg til hestetreninger, har vi inngått avtaler om tønnetrening og rytter spesifisert
styrketrening for våre medlemmer med egen PT på PTService. De aller fleste av gruppens medlemmer er også
aktive eller benytter seg av andre klubbtilbud, rideskolen, satsningsgruppe, starter sprangstevner mm.

Andre aktiviteter
Det ble avholdt klubbmesterskap 2018 og eget stevne for rideskoleelevene i 2019.
Utdanning av mer teknisk personell og dommere har fortsatt.

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

Verneombud
Merethe Hjelmervik er fortsatt verneombud etter å ha blitt valgt til dette i 2018.

Styret
Det har vært et utfordrende år for styret med en del sykefravær, og frafall pga ytre omstendigheter knytt til Covid
19. Covid19 gjorde at det meste ble annerledes, blant annet at styret i de siste tre måneder ble halvert. På grunn av
tiltak iverksatt av myndighetene i forbindelse med Covid19 ble det opprinnelige årsmøtet utsatt, og styret har
dermed sittet på overtid. Klubbens ledelse og styre er nå klar for at ting normaliserer seg, og at et nytt og fulltallig
styre kan ta over. Thomas Jacobsen måtte også fratre sitt verv pga. jobb og Kari tok hans plass som styremedlem.
Under Covid19 ga Liv Aina stafettpinnen til Ellen og Torleik sin til Bengt.

Økonomi
Den positive økonomiske situasjonen er videreført i 2019, og med fortsatt godt belegg i stallen bør dette kunne
videreføres. Klubben er fortsatt i en posisjon hvor økonomien må ettersees og holdes oversikt over. Klubben har
hatt mindre inntekter på arrangerte stevner i 2019 enn i 2018. Rideskolen går veldig bra og har hatt økte inntekter.
Driftskostnader har gått ned som følge av reduserte høy og kraftforkostnader i tillegg til mindre kostnader på
anlegget. Dette til tross for at vi har fikset ridebunnen i ridehallen.
Klubben har økte kundefordringer men redusert gjelden i 2019.
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 2019
Antall medlemmer pr. 31.12.19 var 330, en nedgang på 14 fra 2018.
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