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Til  

medlemmene i Asker Rideklubb  

          Asker, 25.03.2014 

 

 
Årsberetning for ASKER RIDEKLUBB for 2013 
 
Styrets sammensetning 
 

Leder:   Mai Britt Søby 

Nestleder:  Berit Oxholm 

Kasserer:  Inger-Lise Askim Reese 

Sekretær:   Siren Svennevig 

Styremedlem:  Bente Winge 

Styremedlem:  Gro Sætersmoen 

Styremedlem:  Cecilie Reese 

Varamedlem:  Åse Pay 

Varamedlem:   Cecilie Brodwall Solum 

Varamedlem:   Helen von Krogh 

Valgkomité:  

Leder:    Hege Juhler 

Medlem:   Ingvild Damm Søby 

Revisor:  Nina Hanevold 

Revisor:  Cecilie Thormodsrud 

 

Representasjon i styrer, ting og utvalg:  

Asker Rideklubb har ikke deltatt i andre utvalg i 2013. 

Klubbens økonomi  

Resultatet for 2013 over drift viser et overskudd. På grunn av regnskapsmessige 

avskrivninger er årsresultatet negativt med kr 93 992. Den økonomiske situasjonen er likevel 

god, da klubben har en solid egenkapital og god likviditet. 

Inntekter fra kontingenter for 2013 var kr 17 370 og ridehusleie utgjorde kr 135 210 hvorav 

ca kr 50 000 var fra utleie til hundeklubben. Driftsutgifter var på totalt kr 209 641, hvorav kr 

162 989 var avskrivninger på hallen. Finanskostnader for hallen utgjorde kr 64 080. Den 



økonomiske situasjonen er god med et bankinnskudd pr 1. januar 2014 på ca kr 696 000 

Den største utgiftsposten utenom ridehallen er bladet Hestesport som klubben er pålagt å 

dekke for medlemmene. 

Hallen har vært leid ut til Asker Hundeklubb tre kvelder i uken (etter kl 2000) og noen søndag 

ettermiddager  i vinterhalvåret. Leien for dette er et viktig bidrag til driften av hallen.  

Det var planlagt å investere i speil. Dette er utsatt. 

Styrets arbeid 
Det er avholdt 11 styremøter i løpet av året. 

Spesielle oppgaver 
 

 Styrets viktigste oppgave har vært drift av ridehuset.  

 Det er fastsatt regler for undervisning i hallen. Disse er publisert på klubbens 
hjemmeside.  

 Bruk av hallen er også kartlagt for å vurdere tidspunkt i uken hvor det er liten bruk og 
det da kan være aktuelt med utleie av hallen for å sikre en god økonomi. 

 Ridehuset ble malt i sommer og ny lysbryter ble montert. 

 Øvrig drift av hallen har vært gjort på dugnadsbasis.  

 Klubben har ikke arrangert stevner i 2013. 
 

Aktivitet 
 

 Det har vært avholdt Grønt kort kurs i 2013. Alle syv som deltok bestod.  

 Det har vært organisert sprang og dressurtrening i hallen gjennom hele året. 
Treningnene har vært åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer. 

 Hallen har også i 2013 vært leid ut til trening arrangert av andre, blant annet trening 
av islandshester. 

 Klubben har en aktiv sprangdommer blandt medlemmene. 

 I juni ble det avholdt et treningsstevne i sprang i forbindelse med avslutning på 
trening før sommeren. 

 Enkelte av klubbens medlemmer har startet i konkurranser med gode plasseringer. 
 

Det har ikke vært deltakelse fra klubben på mesterskapsnivå i 2013. 

Det har ikke vært deltakelse på dommerkonferanse i 2013. 

 

Medlemstall 

Asker Rideklubb har registrert 39 medlemmer som hadde betalt kontingent i 2013.  

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
 

Økonomiske målsettinger ble nådd og planlagte investeringer ble foretatt bortsett fra 

installering av speil. 



Antallet medlemmer økte med ett medlem i 2013. Medlemsmassen er spredt utover i Asker 

og knyttet til flere staller i området. Klubben bruker, hjemmeside, facebook og oppslag i 

hallen for å nå medlemmene. 

Grønt kort kurs og treningsstevnet i sprang ble godt mottatt og bidrar til rekruttering i 

klubben. 

Styret vil jobbe videre med miljøskapende aktiviteter. 

 

 

På vegne av styret i Asker Rideklubb 

 

Asker, 25. mars 2014 

 

Mai Britt Søby 

Leder 


