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Styrets sammensetning
Leder:
Nestleder:
Styre- og varamedlemmer:

Valgkomité:
Revisorer:

Roy Olsen
Kjell Jensen (til årsskiftet)
Trine Ellerås
Hilde Grimnes Olsen
Janne Bakken
Tonje Langfjord
2 medlemmer har ikke vært delaktig i perioden
Hans Petter Aalberg
Svein Inge Storaunet

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avholdt 13 styremøter og ett medlemsmøte. Det har behandlet svært vært mange saker i
perioden. Se referater på nettsiden http://www.trondelaghestesportsklubb.no/motereferater.htm for mer info.
Styret vil rekke en stor takk til alle som har bidratt i året som gikk. Sammen har vi igjen klart
å dra lasset sammen. Det er mange store og små bidragsytere som til sammen har gjort det
umulige mulig. Sommerstevnet ble en høydare og det vanket mange lovord når de tilreisende
vente blikket hjemover og vi dro hver til vårt. Vi kan hvis vi vil!

Spesielle oppgaver
Hovedoppgaven til styret i denne perioden har vært å ta tak i:
 Økonomien
 Forholdet til Stall Øysand
 Stevnearrangement og ressurser
 Fremtiden mhp. sammenslåing av klubber og samarbeid

Økonomi
Det har vært fokus på å legge opp til et ambisjonsnivå for klubben som kunne sikre
økonomien gjennom året. Dette har man lykkes i dels ved å minimalisere alle former for
investeringer og å satse på inntekstinnbringende aktiviteter. Det være seg stevner med
sannsynlighet for overskudd samt økt fokus på kro og sponsing av premier/dekken. Det nye
styret lot være å budsjettere med elitestevne under sommerstevne og dette ble også utelatt fra
årets arrangementer. For detaljer vedr. økonomien se nedenfor.
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Forholdet til Stall Øysand
En målsetting var å få på plass en leieavtale med SØ. Etter flere forhandlingsrunder ble styret
etter hvert klar over at dette ikke vil la seg gjøre. Området er i ferd med å reguleres om til
næringsformål og utleier fant dette alternativet mer interessant enn videre satsing på TRØN.
Stevnearenaen har i 2013 vært preget av manglende vedlikehold, i særdeleshet mhp.
Fremridningsbanen og lys samt bunn i storhallen holder ikke mål.

Stevnearrangement og ressurser
Alle planlagte stevner er blitt avholdt bortsett fra et sprangstevne på forvinteren som ble
avlyst grunnet ressursmangel. Og nettopp ressursmangel og dugnadsånd har vært i fokus uten
at klubben har klart å løse dette internt. Vi har måttet søke hjelp fra resten av miljøet og har på
mirakuløst vis klart å arrangere en rekke flotte stevner til glede for både oss selv, tilstøtende
klubber og tilreisende. Økt samarbeid klubbene imellom kan være en løsningen/vei å gå.

Fremtiden mhp. sammenslåing av klubber og samarbeid
Klubben har på grunn av situasjonen i ryttersporten engasjert seg aktivt i temaet «Samhold».
Dette var tema da STRYK inviterte til seminar på Røros på tampen av sesongen hvor mange
av klubbene i regionen var representert. Det har siden vært avholdt møter mellom flere
klubber og det er nedsatt en arbeidsgruppe som aktivt jobber videre med å se på alternativer
samarbeidsformer og eventuelle sammenslåinger til større enheter. Sistnevnte på litt sikt.
TRØN er med i denne arbeidsgruppen.
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Aktiviteter
Nedenfor følger en oversikt over den sportslige aktiviteten. Virksomheten til bane- og
utstyrsutvalg samt kroutvalg er ikke beskrevet i denne årsmeldingen.

Sprangutvalg
Sprangutvalget har i 2013 bestått av:
Kjell Jensen (leder)
Rune Rinnan ( teknisk konsulent)
Tonje Langfjord
Kirsti Arnesen
Jorunn Grendal
Sprangutvalgets møter har med unntak av et par stykker blitt avholdt sammen med styrets
styremøter. Dette fordi flere av utvalgets medlemmer også sitter i styret, og det da av
praktiske grunner ble gjennomført slik. Noe som fungerte i godt. Foreslår til neste år at styret
og utvalget har separate møter, og at leder for sprangutvalget som også har plass i styret, er
den som informerer / referer fra sprangutvalgets møter til styret.
Det har i 2013 ikke vært noen satsningsgruppe for TRØN-ryttere i sprang. Ei heller har det
vært gjennomført noen klubbtreninger. Mange av våre ryttere har benyttet seg av både faste
og innleide trenere på sentrene i distriktet. Dette er det gode tilbakemeldinger på. Det er på
sikt ønskelig å kunne gi medlemmene et tilbud på Øysand også. Særlig nå som rideskolen er
så godt oppe og går. Vi som klubb må være vårt ansvar bevist i forhold til rekrutteringen. Det
å gi de som er i ferd med å» vokse ut av» rideskolen et tilbud må helt klart være noe som
sprangutvalget må jobbe målrettet mot.
Stevner 2013:
Det er som planlagt gjennomført 8 stevner i regi av TRØN på Midtnorsk hestesportsenter
1 Drive in stevne
5 Distriktstevner
2 Landsstevner
«Sommerens store eventyr» Sommerstevnet ble gjennomført i stor stil. Med hjelp fra veldig
mange medlemmer fra andre klubber. Vi hadde Beriders kvalik. Kingslandcup Kat III.
Powerkontroll cup kat II Obas entr.cup kat I. Samt klasser for alt fra nybegynnere til helt opp
til Mini Prix. Gode tilbakemeldinger fra både ryttere og publikum. Tilreisende fra nord, sør og
vest har allerede booket stallplass og husrom til sommerstevne 2014.

Klubbmestre TRØN 2013
Ponnitur:
1.plass Lea Ø Elbro og Hello George
2.plass Ellen Ingdal og Bøgelunds Sarina
3. plass Ida M Aanonli og Royal Cash
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Lilletur hest:
1.plass Lise Olsen og Miregold Silvano
2.plass Gunnhild Almhjell og Nissan Pasa

STRYK Vintercup 2013
PONNITUR
1. plass: Kristine Victoria Kummervold og Carrowbawn Father Brown
3. plass: Ida Marie Aanonli og Royal Cash
Lilletur HEST
2. plass: Tina Skjerve Eriksen og Bøgelys Liguido
Storetur HEST
1. plass: Solveig Hassel Løes og Chocante W

Kretsmesterskal individuelt 2013
2.plass i Young Rider: Synne A Selstad og Quiberon
3. plass i Senior: Maren M Hammer og Lorenzo V
5. plass i Senior: Ingrid Helene Hassel Løes og Contano
Kretsmesterskap lag 2013
TRØN ponni-lag 1. plass KM-lag finale:
Martine Heggernes og Highlight III
Mina Emilie Opdal og Kalahari Flame
Ida Emilie Svanem Johansen og Coolfinn Larry
Maren Meidell Dombu og Chalom Crossfire

Norgesmesterskap 2013
Utendørs NM 2013 Ponni, J , Ur og S Sandnes:
Andrea Øye Grendal og Cordial CS 15 plass UR

Innendørs NM 2013 Arendal UR, Senior og unghest
Andrea Øye Grendal og Cordial CS 5.plass UR . Ekvipasjens beste plassering i NM
noensinne, og direkte kvalifisert til AEG 2014
Lise Grimnes Olsen og Double-C Wientjes 11. plass sammenlagt i 5 års og ble direkte
kvalifisert til AEG 2014.
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Drammen Spring tour
Andrea og Cordial hadde et godt stevne med bla å være beste norske i en CSI2* med en 6
plass
Lise Grimnes Olsen og Double-C Wientjes hadde en plassert 11. plass i CSIYH 5/6 års som
beste resultat

Oslo Horse Show
Deltager fra TRØN med uttak fra NRYF Andrea Øye Grendal

Dressurutvalg
I fjor har vi hatt både treninger og stevner i dressur. Treningene har foregått for klubbens
trener Louise Almlund Løkken, og aktiviteten har vært høy! Dessverre har ikke aktiviteten
vært like høy når det kom til å arrangere stevner, så våre to landsstevner gikk med nød og
neppe rundt. Pga oppslutningen rundt de andre stevnene så vi oss heller ikke annen råd enn å
avlyse klubbmesterskapet. Vi håper på et bedre år i 2014, så vi kan arrangere våre planlagte
stevner!

Medlemstall

Medlemstall for 2013
0-5 år

6-12 år

Kvinner
Menn
Totalt

13-19 år

20-25 år

67
2
69

76
1
77

26 år og
eldre
74
5
79

Totalt
217
8
225

Medlemsmassen har holdt seg relativt stabil gjennom året. En opprydding i medlemsregisteret
ved årsskiftet vil kunne resultere i at antallet reduseres noe for 2014. Det antas at
medlemsmassen etter årsmøtet vil være ca. 200 medlemmer inkl. familiemedlemsskap.

Medlemsutvikling

Kvinner
Menn
Totalt

2008
281
62
243

2009
281
71
252

2010
472?
99?
571?
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2011
230
56
286

2012
197
55
252

Økonomi (resultatregnskap med balanse)
Regnskapsdetaljene er ikke klart da det bør revideres av revisor før det fremlegges. Det kan
opplyses om at saldo på konto er 122.000,- og at det er falt dom i underlag fra siste periode.
Det vil si at det i løpet av perioden 2014-2016 vil bli satt inn ytterligere kr. 82.000,- på
TRØN`s konto.

Revisors beretning
Revisor har så langt ikke revidert regnskapet. Revidert regnskap legges frem på årsmøtet.

Side 7 av 7

