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Styrets sammensetning  

Styreleder: Ove Magnus Bore 

Nestleder: Jon Kristian Helland 

Styremedlem: Beate Jensen 

Ungd. Rep./medlem: Maren Lovise Jåsund 

Vara: Majbritt Joensen 

 

Kontrollkomite: Ellen Espedal 

Kontrollkomite: Trond Amdal 

 

Valgkomite, leder: Marion Helland 

Valgkomite, medlem: Kari Einarsen 

Valgkomite, varamedlem: Karen Danielsen 

 

Statsautorisert revisor: Svein Kåre Eidsnes, Credo revisjon  

 

Daglig / sportslig leder: Geir H. Jensen 

Administrasjonsleder: Ingrid Knutsen 

Styrets arbeid  

Styremøter  

Det er avholdt 4 ordinære styremøter i 2021 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. Sikre fremtidig lokasjon for klubben  

Aktiviteter  

Klubben gjennomførte følgende stevner i 2021:  

02-03.10.21 Distriktstevne 

Lite stevneaktivitet pga. pågående arbeid på området som har redusert arealet på tomten. Kornonapandemien 
har i tillegg vært en brems for noe av aktiviteten.  

Rideskolen  

Rideskolen har gått som normalt i de periodene hvor anbefalingene knyttet til smittevern har tillatt dette. 
Tapte rideskoletimer har blitt tatt igjen i de periodene det har vært åpent. 

Satsningsgruppen  

Pandemien har satt en stopper for sosiale aktiviteter og det har til tider vært perioder uten organisert trening. 
Likevel har det litt arrangert noen banetreninger som har gitt rytterne muligheten til å trene på stevnehinder.  

Sprang  

Klubbens ryttere har i 2021 prestert godt på de stevnene som har vært. 

Dressur  

Rogaland Rideklubb har en liten, men stabil gruppe ryttere som driver med dressur. Landslagsrytter Camilla 
Kalseth med instruktørutdanning fra Strømsholm har gjennomført 6 treningshelger i dressur. Det har også vært 
arrangert en programtrening med dommer. Videre tilbys det ukentlige treninger for Hilde Hellerud. 

Voltige  

Voltigører fra Rogaland Rideklubb har vært representert både under NM og Nordisk mesterskap også i år, og 
ellers ved de aller fleste Landsstevner 

Andre aktiviteter  

Det ble avholdt klubbmesterskap 2021. 

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 knyttet til 
Covid 19. Dette ser imidlertid ut til å stabilisere seg nå fremover.   

Økonomi  

Den positive økonomiske situasjonen er videreført i 2021, 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 stevneinntekter i 2021 enn flere tidligere år.  

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 2021  

Antall medlemmer pr. 31.12.21 var 260  

For Rogaland Rideklubb, 17.03.2022  

      
 

Styreleder      Ove Magnus Bore  

Styremedlem      Jon Kristian Helland 
 
Styremedlem      Beate Jensen 
 
Ungdomsrepresentant    Maren Lovise Jåsund 
 
     


