
 
 
 

Årsberetning 2019 
 

1. Styrets sammensetning for 2019 

 
Leder: Hans Petter Aalberg 
Nestleder: Sølvi Liabakk Selli 
Kasserer: Anne Odden Vadlie 
Sekretær: Mona Hegge 
Styremedlem Kåre Mæland 
Ungdomsrep: Anniken Fjeldseth 
Ungdomsrep dresur: Frida Enoksen 
Styremedlem: Ingrid Meland Cappelen, trakk seg 
Styremedlem: Ole Elling Årvik, trakk seg 

 

 
2. Styrets arbeid 

 
Årsberetningen vil gi et samlet bilde av aktiviter og økonomisk status i klubben for 2019. 
Dette ved beretningen fra styret samt revidert årsregnskap. 

 
3. Styremøter 

 
Det er for 2019 avholdt fem styremøter, samt årsmøtet i mars, pluss en rekke arbeidsmøter. I 
tillegg har sportsutvalget, sponsutvalg, og kjøkkenutvalg avholdt egne møter. 

 
4. Aktiviteter 

Aktivitetsnivået i klubben har økt noe i forhold til foregående år. Antall sprangstevner har økt 
fra 8 i 2018 til 10 i 2019. Der er avholdt tre dressurstevner som er det samme som i 2018. 

I tillegg er det avholdt to banehoppninger, samt en oppsetting av dressurrail, for mulighet til 

dressurtrening med rail. 

Det er avholdt fire medlemsmøter. 

Styret søkte i 2019 om plass, og ble tatt opp i Satsningsklubb programmet til Norges 
Rytterforbund. Der er arbeidet i gang, men vil fortsette videre i 2020. 

Styret søkte, og fikk tildelt midler fra Forbundet, (Krafttak for Ridebunner). Dette har gjort 

det mulig å få lagt filt og forbedret drenering på fremridningsbane og utebanen. Arbeidet 
med å forbedre bunnene i hallene ble også påbegynt. Dette resulterte også i at Stall Øysand 
finansierte, og oppgraderte nytt lys i den store hallen. 

 



Vi har bygd ny dommerbod i den store ridehallen. 
 

 
5. Trening 

Det ble våren 2019, besluttet å legge ned de eksisterende klubbtreningene med Toril 
Hemmingby da de ble for stor økonomisk belastning på klubben. 

Det er derfor, for øyeblikket, ingen treninger hverken i sprang eller dressur i regi klubben. 
 

 
6. Sportslige resultater 

 
Klubben har i 2019 hatt flere gode sportslige prestasjoner i sprang, og toppet dette ved å ha 
vært representert både i junior EM, ved Stine Sæther Stange som tok bronse, og unghest VM 
i Belgia ved Ingrid Hassel Løes. I dressur så har ikke klubben for tiden så mange 
representanter, men det er ny tilvekst i de lavere klassene. 
Viser ellers til info fra sportsutvalget på årsmøtet. 

 

 
7. Økonomi 

Regnskapet for 2019 viser et negativt resultat på kr. 4.058, - Saldo på klubbens konto var ved 
årets slutt kr. 145.565, - Det er gjort investeringer i en del nytt hindermateriell, derav ett 
jubileumshinder, og nye ridebanebunner. Klubben mottok midler fra Forbundet for utbedring 
av ridebanebunner, og dette medfører noen ekstra utgifter for klubben. 

 

 
8. Fremtidsutsikter 

 
Klubben har ett relativt stort aktivitetsnivå. Antallet stevner vil i år opprettholdes, samt at 
det legges ned mye arbeid i å gi «Sommerstevnet», en ny giv for å få opp interessen for 
«årets vakreste eventyr». Vi håper, og tror, at dette vil bringe mange nye, og friske krefter 
inn i klubben etter hvert. 

 
Klubbsatsingsprogrammet fortsetter, og vi håper med dette å forbedre oss som klubb. Dette 
med tanke på hvordan vi organiserer oss på alle områder. 

 
Vi ønsker å fortsette med utskifting av hindermateriell, og annen sliten infrastruktur. 
Økonomien, og dugnadsinnsatsen, vil avgjøre hva vi får til. 

 
Vi ser at ett av klubbens største problemer i vårt nærområde er lav rekruttering. Vi må satse 
mer på dette området. Samarbeid med Stall Øysand, og rideskolen, vil her være en viktig 
faktor. 
Vi håper også å få inn flere utøvere igjennom de nye klassene «Norske hesteraser» som 
kommer på stevner fremover. 

 
Samtidig har TRØN også en målsetting om å utdanne mer eget teknisk personell. 

 



Klubbens aller største utfordring, er imidlertid hvordan man skal få medlemmer (det vil si 
ryttere, foresatte, tanter, besteforeldre, og andre interesserte) til å bidra mere både under 
stevner, og i annet dugnadsarbeid, også slik at klubbens økonomi kan forbedres. 
Styret ønsker derfor å komme med tiltak for å forbedre dette. 
Om det ikke skjer forbedringer her, vil man måtte skjære betraktelig ned på antallet stevner, 
aktiviteter, og fremtidige målsettinger. 

 

 
9. Medlemstall 

Medlemsmassen har vært stabil i forhold til i fjoråret. Klubben hadde 217 medlemmer ved              
årsskiftet 2019/2020. Det er 73 medlemmer som har løst lisens pr. 09.03.20 Målet for 2020               
er fortsatt å drive rekrutteringsarbeid. 

 

 
10. Regnskap 2019 

Foreløpig regnskap følger nedenfor med balanse, resultatregnskap, og 
revisjonsberetning (revisjonsberetningen blir fremlagt på årsmøtet). Vedlagt er også 
budsjett for 2020  
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Trondheim 11.03.2020 
 
Signert av 
Hans Petter Aalberg 
Sølvi Liabakk-Selli 
Anne Odden Vadlie 
Kåre Mæland 
Mona Hegge 


