
 

 

 

 

 

 

 

«Asker Rideklubb skal være et sted hvor alle, uavhengig av 
heste-/rideferdigheter, alder og hest skal følge seg velkomne, 

og behandles med vennlighet og respekt.» 
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 

Asker Rideklubb innkaller til årsmøte tirsdag 12. mars kl. 19.oo  

på Bergvang Gård, Bergvangveien 12A, 1384 Asker 

Til behandling foreligger: 

1. Godkjenning av stemmeberettigede 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

3. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokoll 

4. Behandle Asker Rideklubb Årsmelding for 2018 med aktivitetsplan vedlagt 

5. Behandle Asker Rideklubb regnskap for 2018 i revidert stand 

6. Behandle innkomne forslag og saker 

a. Sportsplan 

b. Rytterstøtte 

c. Endring tider egentrening sprang 

7. Fastsette medlemskontingent for 2020 

8. Vedta budsjett for 2019 

9. Behandle organisasjonsplan 

10. Valg 

a. Leder for 1 år 

b. Nestleder for 2 år 

c. 2 styremedlemmer for 2 år 

d. 3 styremedlemmer for 1 år 

e. 2 vara medlemmer for 1 år 

f. 3 ungdomsrepresentanter hvor 1 også er varamedlem til styret for 1 år 

g. 1 revisor på gjenvalg for 2 år, 1 revisor ikke på valg 

h. Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan 

i. Fastsette representatner til ting og møter i de organsasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett 

j. Valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte. 

 

Asker, 5. mars 2019 

Styret 
 
 

_____________________ 
Inger Cecilie Reese 

Leder 

 
 

_____________________ 
Hanne Nesheim 

Nestleder 

 
 

_____________________ 
Anne Jernsletten 

Styremedlem/Kasserer 
 
 

_____________________ 
Gro Sætersmoen 

Styremedlem 

 
 

_____________________ 
Anne Marie Vosskötter 

Styremedlem 

 
 

_____________________ 
Hanne Vadseth 
Styremedlem 

 
 

_____________________ 
Christin Neumann 

Styremedlem 
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Sak 1. Godkjenning av stemmeberettigede 
 
Fremlagt liste over deltakende medlemmer skal signeres av samtlige tilstedeværende over 15 år. 
 
Antall stemmeberettigede medlemmer tilstede: _____________ 
Antall medlemmer totalt tilstede:_____________  
 

Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 

Sak 3. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne 
protokollen 
 
 

Sak 4. Årsmelding 2018 for Asker Rideklubb 
 

Tillitsvalgte 
 
Styrets sammensetning i perioden: 
 
Leder:        Berit Oxholm – trukket seg i oktober 2018 
Nestleder:       Inger Cecilie Reese – fungert som leder fra oktober 2018 - ikke på valg 
 
Styremedlemmer:     Gro Sætersmoen – på valg 

Hanne Nesheim – fungert som nestleder fra oktober 2018 - ikke på valg 
Anne Jernsletten – ikke på valg 
Anne Marie Vosskötter – på valg 
Hanne Vadseth – på valg 

 
Varamedlemmer:    Christin Neumann – fungert som medlem fra oktober 2018 – på valg 
         Marit Skaftnesmo – på valg 
         Ingvill Tonning – på valg 
 
Ungdomsrepresentanter:  Frida Petrell – på valg 
         Gea Tresselt – på valg 
         Aili Katarina L. Jernsletten – på valg 
         Stella Øverland – på valg 
         Eva Ellefsen Sætersmoen – på valg 
 
Revisor:       Ivar Myklebust – på valg 
         Mona Hauge – ikke på valg 
 
Valgkomitè:      Marianne Kvalvik – trukket seg januar 2019 
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Asker Rideklubb og hvordan den drives 
Klubben har ansvar for forvaltning og daglig drift av Asker Rideklubb. Klubben er organisert etter de 
bestemmelser som følger av foreninger, og har til formål å drive ridehuset i samråd med og til beste 
for medlemmene. Styret forplikter å drive klubben etter de retningslinjer som er satt i 
organisasjonsplanen og vedtak av årsmøte.  
 

Styrets arbeid 
Det er avholdt 13 styremøter i valgperioden. 
 
Styret har fortsatt arbeidet med utvikling av rideklubben og ridehuset som styrets viktigste oppgave. 
Styret har også i år prioritert ungdomsarbeid og utvikling av et godt og aktivt klubbmiljø.  
 
Nedenfor følger en mer detaljert gjennomgang av aktiviteter gjennom året. Se også fremlagt 
budsjettforslag og vedlikeholdsplan for kommende år. 
 

Representasjon 

Flere i styret har representert Asker Rideklubb på følgende møter: 

Årsmøte Asker idrettsråds, Årsmøte Oslo og Akershus Idrettskrets og Norges Rytterforbund og Asker 

Idrettsråd høstkonferanse.  

Medlemstall 
Antall medlemmer har vært sterkt økende inntil 2017, mens vi ser en tilbakegang i 2018. Nedgangen i 

antall medlemmer kan delvis forklares med opprettelse av egen islandshestklubb i Asker, samt en 

generell opprydding i medlemsregisteret. 

Antall ungdomsmedlemmer er imidlertid relativt stabilt, noe som er positivt i forhold til rekruttering 

til klubben. 

Antall aktive ryttere er økende og vi ser god deltakelse i ulike grener og nivåer. 

 2015 2016 2017 2018 

Ungdom under 18 år 27 40 55 51 

Totalt antall medlemmer 121 134 169 133 

Medlemmer med lisens 18 23 30 35 

 

Utleie av ridehuset 

Ridehuset har vært utleid til Bergvang AS i 2018 og vært stenge hver mandag fra kl. 17.15 – 19.3o. 

Det har vært faste sprangtimer med trener Liselotte Lefdal hver onsdag og faste dressurtreninger 

hver tirsdag og torsdag med Siri Skahjem.  

Det har vært avholdt flere kurs i sprang, dressur og Working Equation. 

For utleie av ridehuset ta kontakt med styret. 
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Uteridebane 

Uteridebanen er etablert av eier av Store Berg gård og drives av denne. Klubben har avtale om bruk 

av utebanen og ny avtale er under revidering. Rideklubben har hatt en uavhengig vurdering av 

ridebanebunnen for bruk til trening av dressur- og spranghester og vil gjennomføre ytterligere en 

uavhengig vurdering når snøen går våren 2019. Klubben har avsatt midler til å bidra til forbedring og 

vedlikehold av utebanen i samarbeid med eier av Store Berg.  

Vedlikehold med fornyelse med sand osv. skal etter gjeldende avtale fordeles mellom Rideklubben 

og den som driver stallen. Det opprettes et like stort beløp til dekning av vedlikehold og fornyelse. 

Ridestier 

Asker kommune har bevilget penger til oppgradering, drenere noen bekkefar og rydding av trær i 

Bergåsen. Styret har vært på flere befaringer sammen med eier av Store Berg gård for å få en trygg 

atkomst til NM-løypa fra toppen av Nedre Berg vei. Arbeidet planlegges som et samarbeid mellom 

Asker Rideklubb, Bergvang gård og Store Berg gård. På grunn av endring av trasè og grunnforhold må 

dette søkes om til kommunen. Arbeidet har vært utsatt på grunn av værforhold og andre 

arbeidsoppgaver med bl.a. salmonellasmitte men planlegges videreført våren 2019. 

Styret har vært i kontakt med kommunen om lovligheten av «Ridning forbudt» - skilt. Kommunen har 

bekreftet at skilt mellom Solliveien og Hanevoldveien er ulovlig satt opp. Det er derfor anledning til å 

ri over her, men vi tar hensyn og fjerner møkka til siden hvis vi skulle være «uheldige». 

Klubben har gjennom året behandlet flere klager på hensynsløs riding i området rundt Semsvann. 

Området rundt Semsvann er et turområde for hele Asker kommune med stor utfart, særlig i helger. 

Som ryttere er vi forpliktet til å ta hensyn til andre brukere av området. Styret oppfordrer alle 

medlemmer til å vise hensyn slik at vi ikke risikerer å bli utestengt fra området. 

Websider og sosiale medier 

I løpet av våren 2017 fikk klubben helt nytt layout på nettsiden. Hensikten er at klubben skal få en 

mer levende og brukervennlig nettside med et moderne uttrykk. Styret har inntrykk av at nettsiden 

ikke benyttes i særlig grad. I året som kommer vil vi søke å holde nettsiden mer løpende oppdatert 

og vi håper at den blir aktivt brukt av våre medlemmer og andre interessenter. 

 Også Facebook er aktivt brukt av våre medlemmer og skal primært brukes til informasjon til og 

mellom medlemmer. Vi oppfordrer medlemmene til å aktivt legge ut bilder og innlegg fra 

arrangementer og dele viktig informasjon med hverandre. Vi gjør oppmerksom på at bilder som 

legges ut på vår Facebook-side kan bli benyttet på websiden og til klubbens skriftlige dokumenter 

som årsmelding etc.  

Kalender for ridehuset blir kontinuerlig oppdatert og skal brukes for all aktivitet i ridehuset. 

Kalenderen blir oppdatert på både Facebook-siden og nettsiden samtidig. 

Vi tillater oss igjen å minne om nettvett og at man ikke legger ut personlig informasjon om andre 

uten at vedkommende har samtykket i dette. Innlegg som bryter med dette vil bli redigert eller 

slettet av administrator. Våre Facebook-sider skal ikke benyttes til noen form for kjøp eller salg av 

produkter eller tjenester uten samtykke fra styret. 

Vi oppfordrer alle klubbens medlemmer til aktivt å bruke FB siden vår for å dele stevnedeltagelse, 

plasseringer og andre aktuelle aktiviteter og informasjon tilknyttet klubbens interesse. 
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Tilskudd 2018 

Med klubbens aktivitets- og ambisjonsnivå på både klubb- og sportslige aktiviteter er vi avhengig av 

aktivt søke på tilgjengelige tilskudd. Klubbens styre har fortsatt dette arbeidet i 2018 og oppfordrer 

også medlemmene til å bidra gjennom enkle tiltak som Grasrot-andelen, vise frem Asker Rideklubb 

på stevner og arrangementer for å gjøre oss attraktive å sponse og gi tilskudd til. 

Tildelte tilskudd for 2018: 

ASKER RIDEKLUBB - TILSKUDD 2018 

    

Dato Fra Formål Beløp 

03.01.2018 Norsk Tipping Grasrot                   2 664,52  

20.02.2018 Asker Idrettsråd Kommunale aktivitetsmidler                 12 189,00  

03.05.2018 Asker Kommune Drift og aktivitetsmidler                   3 200,02  

04.09.2018 NRYF Spillemidler utstyr                   2 101,32  

09.05.2018 NRYF Bøker GK 20 stk.                   1 600,00  

23.05.2018 Norsk Tipping Grasrot                 30 000,00  

26.06.2018 Gjensidige Kundeutbytte                   1 991,00  

06.12.2018 Asker kommune Driftstilskudd                 44 109,00  

21.12.2018 NIF Momskompensasjon                 13 687,00  

  SUM TILSKUDD 2018               111 541,86  

 

Vedlikeholdsplan 
 
Jfr. budsjett for 2019 i Årsmelding for 2018 og avsatte beløp i regnskapet for 2019. 
 
Vedlikehold av ridehuset og annet generelt vedlikehold. Asker Rideklubb har ikke renholdsutgifter da 
vi må vedlikeholde ridehusbunnen.   
 
Harving med traktor på ridehusbunn 3 - 4 ganger pr uke er nødvendig da bunnen skal være harvet og 
myk for hesteben. Det samme vil gjelde utebanen når den er i drift fra våren 2018. 
 
Kostnader til ridehusbunnen ved kjøp av ny flis og sand samt salting om vinteren og vanning om 
sommeren (oppgradert vanningsanlegg fra manuelt til tidsinnstilt om natten). 
 
Kostnader kjøring bort møkk fra ridehuset og snømåking. 
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ASKER RIDEKLUBB - VEDLIKEHOLDSPLAN 2019 

  

  Beløp 

Leie ridehus (Bygslingsavgift)                                   2 250  

Ridehus - harving, flis, salt, renhold ridebunn                                 80 000  

Ridehus - utbedring bygg                                 12 500  

Ridehus - innkjøp utstyr                                 10 000  

Ridehus - harv, kjøretøy til harv etc.                                         -    

Ridehus - vedlikehold ute - beising ridehus                                 40 000  

Utebane - drift og vedlikehold                                   2 000  

Ridehus - Brøyting/strøing ute                                   7 000  

Ridehus - strøm, el-avgift etc.                                 20 000  

SUM VEDLIKEHOLD RIDEHUS 2018                               173 750  

    

Reparasjon og vedlikehold utstyr                                   7 000  

Ridestier - opparbeiding og vedlikehold*                               100 000  

Utebane - toppdekke og vedlikehold*                                 50 000  

SUM TOTALT VEDLIKEHOLD 2018                             323 750  

* Er avsatt i balansen for 2018, utsatt grunnet grunnforhold og søknadsprosess mot offentlige 
myndigheter som søkes løst i 2019 

Honorarer 
Det er utbetalt honorar for harving og slådding av ridehuset til Inger Cecilie Reese. Det er videre 
utbetalt honorar til Tanja de Maesschalk for bistand i forbindelse med vedlikehold av webside for 
Asker Rideklubb. 
 
Utover dette er det utbetalt honorarer til sprangkurs med Chris Hunt og dressurkurs med Monica 
Sparre i 2018. Honorar til trenere dekkes enten av innbetalt kursavgift fra medlemmer eller av 
aktivitetsmidler til ungdom. 
 

Redegjørelse for fortsatt drift 
Etter styrets mening viser regnskapet et rettvisende bilde av utvikling, resultat og stilling. Styret 
bekrefter at fortsatt drift er lagt til grunn for regnskapet. 
 

Redegjørelse for arbeidsmiljø og ytre miljø 
Arbeidsmiljø: Foreningen har ingen fast ansatte. Arbeidsmiljøet har vært godt for styre- og 
varamedlemmene. Ytre miljø: Styret er ikke kjent med at klubbens virksomhet påvirker det ytre miljø 
i negativ retning. 
 
 

Asker 05.03.2018 

Styret, Asker Rideklubb  
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AKTIVITETER I 2018 
 
Det har vært stor aktivitet i klubben i året som har gått, både i form av fellesarrangementer, 
aktiviteter i ridehuset og blant medlemmene våre.  
 

Ridehuset/drift 

Det har blitt kjørt inn flis og i tillegg sand i 2018. Møkkahengeren fikk punktert ett dekk og måtte få 
nytt. Det har vært gravd ut foran dørene for å få mindre gjørme i våte perioder. Vi oppfordrer 
brukerne av ridehuset å være flink å koste og måke foran dørene for å unngå at dørene blir ødelagte. 
I juli fikk vi egen traktor. Det er en liten Mitsubishi som fungerer utmerket til sitt bruk. I desember ble 
det kjøpt inn bakkebommer, plaststøtter, kavaletter og oppheng. Dette for at noe utstyr eventuelt 
kan flyttes ut til sommeren. Med mye snø i vinter har vi hatt relativt høye brøytekostnader.  
 
Det vil også i 2019 bli utgifter til innkjøp og innkjøring av flis, bortkjøring av møkk og snømåking. 
Styret har vedtatt en større utbytting av lysrør for å få bedre lys i ridehuset. Vantet i ridehuset må 
repareres da noen bord er sparket i stykker. Det oppfordres at medlemmer bidrar med vedlikehold 
når egne hester gjør skade. Ridehuset må males utvendig i år. Det er satt opp dugnad i april for å 
rydde og få orden på hindermateriell inne og ute. Her satser vi på godt oppmøte for sosialt samvær 
og å få jobben gjort raskt og effektivt. 
 
Under finner vi et utvalg fra noen av de innsendte bidragene og stemningsbilder hentet fra vår 
Facebookside. 
 

Dressur 
Det er ukentlige dressurtreninger i ridehuset. Både med klubbtrener Siri Skahjem som har lang og 

god erfaring med utdanning av dressurryttere, men også flere andre trenere er inne på ukentlig 

basis. Med et godt samarbeid og god bruk av kalenderen for ridehuset fungerer dette utmerket. Hver 

6.-8. uke gjennomføres det også helgetreninger for den svenske GP-rytteren og berideren Monica 

Sparre. Både våren og høsten 2018 ble det arrangert programriding for Øivind Ødemotland. Dette 

har vært et veldig populært arrangement, som vi fortsetter med i 2019.   

Asker Rideklubb har lang tradisjon for å hevde seg i dressuren. Det har vært mange starter i år, fra 

distriktstevner til NM. 

 

 

 

Siri og Schurfina har vært aktive på stevne fronten, og ridd 

mange Lands og elite stevner med fine plasseringer gjennom 

året. De deltok også i HM 2018. 
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Vi har hatt begge våre FH-representanter på individuell NM, med flotte resultater i hver sine klasser.  

Stine Skillebekk tok gull i sin klasse. Gratulerer så mye!! Stine har i tillegg startet flere både nasjonale 

og internasjonale stevner med sine to hester, og satser nå videre med disse to mot Paralympiks i 

Tokyo 2020.  

Også Hanne Nesheim og Argentina leverte strålende resultater og tok sølv i sin klasse. Gratulerer så 

mye til Hanne også!  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie og Cecil har startet flere MA/St. Georg 

med fine resultater. Deriblant en 2 plass på 

Tanum sitt Pinsestevne. Hun red også HM. 

 

I 2018 stilte vi lag i Lag NM, med på laget var 

Siri Skahjem med Confidence, Inger Cecilie 

Reese med Cadaux Genereux og Stine 

Skillebekk med Fixdesign Cabernet. Laget endte 

på en 16 plass men med mange gode 

individuelle resultater! 
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Vi hadde lag til KM i dressur, der deltok Frida Hege Petrell med Amity, Helene Marie Vosssötter med 

Gørklintgårds Sundown og Janicke Skar Mjønes på North Peak. Både Frida og Helene tok individuelle 

plasseringer i klasse, og laget tok bronse. Vi gratulerer så mye.  

 

 

Eva Ellefsen-Sætersmoen har i tillegg til å starte 

ungponnien Omega de Ville i dressur også startet mor 

Kiri av Ruskåsen på 20 år i flere dressurstevner med 

gode resultater – godt gjort!  

Vi har hatt mange flere dyktige dressurryttere til både start og premiering i løpet av 2018, både på 

distriktstevner, Vintercup, Hallmesterskap og Landsstevner.  

Feltritt 
Flere ryttere har representert klubben i feltritt i 2018. For første gang på mange år har Asker 

Rideklubb hatt lag til start i KM Feltritt og laget fikk sølv. Laget besto av Eva Ellefsen-Sætersmoen, 

Henny Bang og Maria Vold. Maia Øverland startet sin første knøttecup i høst og gikk rett til topps 

med ponnien Chloe. Søster Stella Øverland har også ridd feltritt med sin unghest Cliche. Sunniva 

Reese Borlaug har også vunnet knøttecup med Tiffany i vår med god plassering. Ungdommen i 

klubben har også vært på feltrittstrening på Steinseth i vår, noe både ryttere og hester syns var veldig 

gøy. 

  

Aili Katarina L. Jernsletten og Lupi var en 

ny ekvipasje i 2018. De begynte med LB i 

april og endte sesongen med å starte MC 

i oktober. De har vunnet både LA og MC. 

I 2019 er målet å bli stabile i MB.  
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Sprang 
Vi har hatt mange ekvipasjer til start gjennom året: Marie Winge/ Solbakkens Dragonheart- har fått 
premier i klasser fra 1.00 -1.20 klasser på distriktstevner og opp til elitestevner. Maria Tonning 
Wold/Quincero- vunnet feltritt LC og premiert på distrikt stevner 
0.80-1.00 i sprang. Anne-Kathrine Fossli/ Engas Casander- 
vunnet og premiert 1.00-1.10 klasser på distrikt og lands 
stevner. Anne Louise Myklebust/ Wesri - Premiert 1.10 -1.20 på 
distrikt og landsstevner og på Spring tour på våren, her 
representert med bilde av Anne Louise og Wesri fra 
sommerstevne i Arendal. 
 
Ida Neumann Snersrud og Da Messao hadde sitt første år som 
representanter for Asker Rideklubb i 2018. Det var også deres 
første år som ekvipasje. De har klatret stabilt oppover i klassene 
fra 1.10 m til stabile runder i 1.30 m. De har blant annet deltatt i 
Drammen Spring Tour og derby på Local Championshipstour. De 
avsluttet sesongen med en fin deltagelse i innendørs NM på 
Melsom. 
 
Aili Katarina L. Jernsletten og Lupi har også startet 
sprang i 2018. Ekvipasjen har utviklet seg fra 80 cm til 
start i 110 cm i løpet av året. Fokuset har vært å bygge 
tillit og få erfaring og noen fine plasseringer har 
ekvipasjen fått. Ikke minst var deltakelse i Norgesserien 
med laget en flott opplevelse og det å bli klubbmester i 
sprang for junior. Det har vært mange fine runder 
gjennom året og ekvipasjen tar med seg mange gode 
erfaringer! 
 
 

  
 
I november ble det arrangert klubbmesterskap i sprang. Det var mange flinke ryttere, hester og 
ponnier. I ponniklassen gikk Ingrid Neumann Snersrud på Tornado av med seieren, tett fulgt av Thea 
Lovise Halle Skagen og Sunniva Reese Borlaug. Juniorklassen ble vunnet av Aili Katarina L. Jernsletten 
på Lupi, med Sara Johnsrud og Karen Andersen på 2. og 3. plass. Seniorklassen ble vunnet av Isabel 
Haugeland på Charisma. Vi gratulerer til alle ekvipasjene!! 
 

 

Vi har også hatt flere gode ponniryttere til start gjennom 

året. Eva Ellefsen Sætersmoen/Omega de Ville- premiert 

på distrikt stevner 0.70- 0.80. Sunniva Reese Borlaug har 

ridd tre ponnier på distrikt stevner, hun har vunnet og 

blitt passert i LD og LC sprang Storhaugs Tiffany i LD/LC, 

vunnet i LD med Illeybrook Crystal Glow i LD vunnet og 

blitt plassert og vunnet med Kilcummin Phantom i LD/LC 

sprang. 
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Asker rideklubb deltok med to lag i Norgesserien i 
Drammen i juni. Et lag i fjerde div som ble nr 2.  
Hurra for Aili/Lupi, Ida/Zebo og Maria/ Quincero.  
Vi hadde også lag i 3. divisjon bestående av  
Marie/ Dragonheart, Ida/ Da Messao, Anne Louise/ Wesri 
og Cecilie/ Cadaux Genereux. De fikk ikke premie men 
hadde gode runder og flott gjennomføring. 
 

 
 
 
Kjøring 
Asker har to ekvipasjer i grenen kjøring. På landsstevet på Starum i juli gjennomførte Sofia Bergquist 
som yngste ekvipasje med flotte 63% i dressur og Linda Bergquist knep en 2. plass i maraton med 
Springfieldpark the Godess. Vi gratulerer også disse ekvipasjene med vel gjennomført. 
 

  
   
 
Det er mange flere som har startet for Asker Rideklubb gjennom året, vi fortsetter å oppfordre om å 
sende inn bilder og resultater, samt å legge ut på Facebook-siden vår! 
 
Asker Rideklubb er stolte av mange flinke ryttere, hester og ponnier!! 
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Sak 5. Årsregnskap 2018 

Aktiviteten i Asker Rideklubb har økt betydelig de senere årene, dette gjelder både antall aktive 

medlemmer og sportslig aktivitet. Vi har et vesentlig antall flere ryttere som starter for Asker, både 

innen sprang og dressur, og noen innen feltritt og kjøring. Dette betyr også en økning i 

regnskapsmessige transaksjoner og økt arbeid i forhold til oppfølging av at alle medlemmer betaler 

kontingent, ridehusleie og kurs riktig og i tide. Vi setter stor pris på alle som bidrar til å gjøre dette 

arbeidet enklere.  

Regnskapet i 2018 gjenspeiler den aktiviteten som har vært gjennom året. Det ble en betydelig 

mindre aktivitet i forhold til klubbarrangementer enn planlagt fra mai og ut oktober grunnet to 

runder med karantene for hester i området og/eller for ridehuset. Situasjoner rundt karantenen har 

også betydd et vesentlig merarbeid for styret som igjen har hatt innvirkning på styret mulighet for 

annen, inntektsbringende og sportslig arbeid. Vi håper 2019 blir uten karantener slik at aktiviteter 

kan gå som planlagt. 

Årets resultat ble et lite underskudd på NOK 3 954,25.  Årets inntekter er noe lavere enn budsjettert 

men kostnadsnivået har samtidig blitt holdt lavt slik at årets underskudd er lavere enn budsjettert 

underskudd på minus NOK 38 650,-. Styret mener underskuddet er forsvarlig ut fra klubbens totale 

økonomi og likviditet. 

 

ASKER RIDEKLUBB - RESULTATREGNSKAP 2018 
 2018 2017 

Salgsinntekter  553 407          821 624  

SUM DRIFTSINNTEKTER 553 407          821 624  

    

Avskrivninger driftsmidler 167 968          165 173  

Andre driftskostnader 344 810          606 339  

SUM DRIFTSKOSTNADER 512 778          771 512  

DRIFTSRESULTAT 40 628        50 112  

    

Annen renteinntekt 2 576              1 949  

Annen rentekostnad 47 089            45 124  

SUM FINANSPOSTER 44 583            43 175  

ÅRSRESULTAT -3 954         6 936  
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ASKER RIDEKLUBB - BALANSE 2018 

  2018 2017 

Ridehus 3 119 060              3 249 021  

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 342 058                 313 190  

SUM ANLEGGSMIDLER 3 461 118              3 562 211  

    

Lager klubbtøy 6 960                     6 960  

Kundefordringer 1 350                   36 650  

Forskuddsbetalte kostnader 2 535                     2 385  

Bankinnskudd, kontanter etc. 706 099                 734 909  

SUM OMLØPSMIDLER 716 944                 780 904  

SUM EIENDELER 4 178 062      4 343 116  

    

Opptjent egenkapital 1 770 955              1 776 259  

SUM EGENKAPITAL 1 770 955              1 776 259  

    

Lån Kommunalbanken 2 119 437              2 179 119  

SUM LANGSIKTIG GJELD 2 119 437              2 179 119  

    

Leverandørgjeld 50 183                   25 479  

Forskuddsfakturert ridehusleie 0                   53 600  

Annen kortsiktig gjeld 14 362                   18 658  

Avsetning mesterskap/stevnerepresentasjon 40 000                   40 000  

Avsetning ridestier/utebane/innkjøp anlegg 183 125                 250 000  

SUM KORTSIKTIG GJELD 287 670                 387 737  

SUM GJELD 2 407 107              2 566 856  

    

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 4 178 062      4 343 116  

 

Sak 6. Innkomne forslag og saker 

Saker fra styret: 

• Fastsette ridehusregler – se ridehusregler vedlagt 

• Gjennomgang/fastsette sportsplan for 2019-2020 – se vedlagt 

• Fastsette retningslinjer for tildeling av rytterstøtte 2019 – se retningslinjer vedlagt 

Innkomne saker fra medlemmer: 

• Ønske om at egentrening sprang legges til formiddag ene dagen i helgen og ettermiddag 

andre dagen i helgen. Pt er egentrening sprang kl. 10-12 begge dagene. 
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Sak 7. Fastsette medlemskontingent 

Styret foreslår ut fra gjeldende økonomi samt at vi ligger lavt i forhold til en del andre klubber at 
medlemskontingent for 2020 økes marginalt. Styret foreslår samtidig at aldersgrense for 
juniormedlemskap økes fra 16 til 18 år slik at det følger øvrige retningslinjer i klubben for juniorer. 

Styret ber om årsmøtets tilslutning til følgende medlemskontingent for 2020: 

• Junior 375,- (til og med 18 år) 

• Senior 525,- 

• Rabattert familiemedlemskap 800,- (medlemmene registreres enkeltvis) 

• Per 01.07 gjeldende medlemsår betales halv pris på medlemskontingenten. 

 

Sak 8. Vedta budsjett for 2019 

ASKER RIDEKLUBB - BUDSJETT 2019 

   

  Budsjett 2019 Resultat 2018 

      

Inntekter kontingent               45 000,00                     44 775,00  

Inntekter klubbarrangement og klær                     16 500                          11 340  

Inntekter offentlige tilskudd, mva-kompensasjon mv.                  207 500                        178 417  

Inntekter Ridehus                  232 000                        235 975  

Inntekter kurs og annet                     83 500                          82 900  

Driftsinntekter                  584 500                        553 407  

      

Innkjøp klubbarrangementer og klær                     -6 000                              -212  

Avskrivninger                 -165 000                       -167 968  

Drift ridehus, innkjøp utstyr ridehus, ridestier mv.                 -173 750                       -104 711  

Kostnader kurs, programriding, stevner, ungdom                 -117 500                       -129 169  

Diverse drift, møter, kontingenter                   -44 685                         -39 453  

Stevne/klubbrepresentasjon                   -56 200                         -51 815  

Forsikring, bankgebyrer                   -21 500                         -19 450  

Driftskostnader                 -584 635                       -512 778  

      

Driftsresultat                        -135                         40 628  

      

Sum renter                   -45 000                         -44 583  

Årsresultat             -45 135                    -3 954  
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Sak 9. Behandle Organisasjonsplan 

Organisasjonsplan lagt ut på Asker Rideklubbs nettside for gjennomlesing. 

Organisasjonsplan og økonomihåndbok er levende dokumenter som oppdateres jevnlig gjennom året 

ettersom nye regler tiltrer og/eller hendelser oppstår. Styret ber derfor om årsmøtets fullmakt til 

nødvendige og ikke vesentlige endringer av organisasjonsplan og økonomihåndbok gjennom året. 

Styret ser det også nødvendig å inneha fullmakt til endring av rutiner for drift av klubben slik styret 

ser hensiktsmessig for effektiv og økonomisk drift av klubben. 
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Sak 10. Valg 
 
Valgkomiteen v/styret - innstilling til kandidater for verv i perioden 2019-2020 
 
Styret sender følgende innstilling til valg av styre i Asker Rideklubb for perioden 2019-2020. Alle 
foreslåtte kandidater er kontaktet og har takket ja. Styret er glad for å kunne foreslå kandidater med 
bred erfaring og stort nettverk i tillegg til at de representerer ulike staller og miljøer tilknyttet 
klubben. Det har dog ikke lykkes styre å finne mannlige representanter for å dekke idrettsforbundets 
krav til kjønnsfordeling i styret. 
 

Leder: Inger Cecilie Reese – på valg for 1 år 
Nestleder: Hanne Nesheim – på valg for 2 år 
  
Styremedlemmer: Gro Sætersmoen – på valg for 2 år 
 Anne Jernsletten – ikke på valg, sitter for 1 år 
 Anne Marie Vosskötter – på valg for 2 år 
 Christin Neumann – på valg for 2 år 
 Andrea Ropphaugen Engeli – på valg for 1 år 
 Marte van der Meer – på valg for 1 år 
 Line Jensen – på valg for 1 år 
  
Vara medlemmer: Marte Bjørkmann – på valg for 1 år 
 Kari Anne Johnsrud – på valg for 1 år 
  
Ungdoms-
representanter: 

Ida Neumann Snersrud – på valg for 1 år (vara til styret) 
Aili Katarina L Jernsletten – på valg for 1 år 

 Eva Ellefsen Sætersmoen – på valg for 1 år 
 Sunniva Reese – på valg for 1 år 
  
Revisor: Ivar Myklebust – på valg for 2 år 
 Mona Hauge – ikke på valg, sitter 1 år til 
  
Valgkomitè Hanne Vadseth 
  
  

 
Styret ber om fullmakt fra årsmøtet til å fylle på styret med nye kandidater og/eller gjøre endringer i 
styrets sammensetning gjennom året skulle dette være nødvendig grunnet at styremedlemmer 
må/ønsker å trekke seg. 
 
Valgkomitèen skal etter klubbens vedtekter og regelverket i NIF bestå av leder, to medlemmer og ett 
varamedlem. Styret anmoder på det sterkeste medlemmene bidra til at de riktige personer velges til 
verv i klubben gjennom å bidra til en sterk og selvstendig valgkomitè. Styret ber om fullmakt fra 
årsmøtet til å fylle på valgkomitèen med nye kandidater gjennom året for å oppfylle klubbens 
vedtekter og NIFs regelverk om valgkomitè. 
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ASKER RIDEKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2018 

   

  2018 2017 

      

3100 Inntekter - Ridehusleie medlemmer                           5 300,00                          12 700,00  

3101 Inntekter - Ridehusleie ikke-medlemmer                           6 475,00                          19 341,87  

3102 Inntekter - Ridehusleie kontrakt                       224 200,00                        242 715,25  

Inntekt ridehus                       235 975,00                        274 757,12  

3210 Inntekter Kiosk - NY 2018                           2 290,00                            6 995,00  

3250 Inntekt stevneavgift/programriding mv.                           9 050,00                            9 750,00  

Inntekter klubbarrangementer og klær                         11 340,00                          16 745,00  

3400 MVA - kompensasjon                         13 687,00                            6 407,00  

3401 Offentlig tilskudd drift idrettsanlegg                                       -                          320 740,00  

3441 Inntekt Tippemidler/grasrotandel                           7 965,86                            2 503,52  

3442 Inntekt Rytterforbundet støtte, avgiftsfri                           1 600,00                            5 148,00  

3449 Inntekt andre tilskudd, avgiftsfri                         86 298,00                          36 693,00  

3901 Inntekter - andre driftsrelaterte                         68 866,00                          28 280,00  

Inntekt drift/tilskudd og annet                       178 416,86                        399 771,52  

3911 Kursinntekt Grønt Kort                         18 350,00                          17 400,00  

3912 Kursinntekt dressur                         64 550,00                          59 750,00  

Inntekter kurs og annet                         82 900,00                          77 150,00  

3921 Medlemskontingent senior                         21 500,00                          29 250,00  

3922 Medlemskontingent junior                           8 575,00                            8 400,00  

3923 Medlemskontingent familierabatt                         14 700,00                          14 200,00  

Inntekt medlemskontingent                         44 775,00                          51 850,00  

Driftsinntekter                     553 406,86                      820 273,64  

      

4301 Innkjøp til kiosk og interne arrangement -                            212,00  -                         3 875,66  

4310 Innkjøp klubbklær/-effekter                                       -    -                         5 880,00  

6000 Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom -                     161 280,00  -                     161 989,00  

6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar -                         6 688,00  -                         3 184,00  

6300 Ridehus - festeavgift -                         2 194,00  -                         2 388,00  

6310 Ridehus - harving, flis, salt, renhold ridebunn osv -                       74 558,34  -                       90 482,64  

6312 Ridehus - innkjøp utstyr -                            439,00  -                     115 071,20  

6313 Ridehus - vedlikehold ute                                       -    -                       13 862,28  

6315 Utebane - drift og vedlikehold -                         1 669,50  -                       50 000,00  

6330 Ridehus - Brøyting/strøing ute -                         6 812,50  -                         6 700,00  

6340 Ridehus - strøm/renovasjon -                       19 037,97  -                       13 501,67  

6350 Ridestier - opparbeiding og vedlikehold                                       -    -                     100 000,00  

6545 Datautstyr                                       -    -                            999,00  

6580 Idrettsutstyr -                       20 502,00  -                         5 324,00  

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr -                         4 992,00                                        -    

6731 Kurskostnad Grønt Kort - NY 2018 -                       12 845,78  -                         9 463,17  

6732 Kurskostnad dressur - NY 2018 -                       67 050,00  -                       55 600,00  

6733 Kurskostnad sprang - NY 2018                                       -    -                         7 850,00  
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6739 Kostnad aktivitetsmidler ungdom - NY 2018 -                       10 100,00                                        -    

6750 Kostnader stevne/programriding mv -                       13 679,60  -                         1 800,00  

6800 Kontorrekvisita -                         1 301,00  -                         1 037,50  

6810 IT-utgifter - regnskapsprogam/hjemmeside -                         6 055,00  -                       13 095,00  

6841 Hestesport -                       14 600,00  -                       12 750,00  

6860 Møter, kurs, oppdatering etc. -                         5 185,11  -                         6 743,50  

6861 Ungdomskurs med tildelte midler - UT 2017                                       -    -                       13 387,00  

6940 Postboksleie og porto -                         1 130,00  -                         1 100,00  

7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig                                       -    -                         1 049,00  

7160 Diettkostnader, ikke oppgavepliktig                                       -    -                            665,00  

7320 Reklamekostnader -                         5 762,00                                        -    

7400 Kontingenter, fradragsberett. -                         5 420,00  -                         3 380,00  

7415 Påmelding/utgifter til stevner mv -                       50 755,00  -                       53 020,01  

7420 Gaver, fradragsberettigede -                         1 059,60  -                         1 586,50  

7500 Forsikringspremier -                       15 403,00  -                       13 961,00  

7770 Bank og kortgebyrer -                         4 047,08  -                         1 583,48  

7798 Annen kostnad, fradragsberettiget                                       -    -                            183,39  

Sum driftskostnader -                     512 778,48  -                    771 512,00  

      

Driftsresultat                 40 628,38                  48 761,64  

      

8040 Renteinntekter, skattefrie                           2 576,37                            1 948,93  

8140 Rentekostnader lån -                       47 089,00  -                       44 590,00  

8155 Renter og gebyr leverandører -                               70,00  -                             534,23  

Sum finansielle poster -                       44 582,63  -                       43 175,30  

      

Ordinært årsresultat -                         3 954,25                    5 586,34  

 
 

ASKER RIDEKLUBB - BALANSE 2018 
   

 2018 2017 

1100 Ridehus (4% saldo) 3 119 060,28 3 249 021,28 

1121 Tribune (10 år) 80 212,00 89 125,00 

1122 Vanningsanlegg (10 år) 52 112,00 57 902,00 

1123 Klubbrom (10 år) 149 547,00 166 163,00 

1205 Traktor (5 år) 60 187,00 - 

Anleggsmidler 3 461 118,28 3 562 211,28 
   

1460 Lager klubbklær/-effekter 6 960,00 6 960,00 

1500 Kundefordringer 1 350,00 35 300,00 

1749 Andre forskuddbetalte kostnader 2 535,00 2 385,00 

1900 Kontanter 6 450,00 580,00 

1910 VIPPS 30 688,13 52 243,34 

1920 Bankinnskudd 10 474,83 406 644,35 
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1930 Kapitalkonto 658 485,60 275 441,54 

Omløpsmidler 716 943,56 779 554,23 
   

SUM EIENDELER 4 178 061,84 4 341 765,51 

   

Egenkapital (innskutt og opptjent)   

2050 Annen egenkapital 1 770 954,82 237 780,74 

2052 Fond ridehus - -            2 005 534,56 

2054 Fond materiell - -                    7 155,25 

Egenkapital -            1 770 954,82 -            1 774 909,07 
   

Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -            1 770 954,82 -            1 774 909,07 
   

2221 Lån Kommunalbanken - Ridehus -            2 119 437,00 -            2 179 119,00 
   

2400 Leverandørgjeld -                  50 183,02 -                  28 479,44 

2409 Ikke reskontroført leverandørgjeld 3 000,00 3 000,00 

2900 Forskudd fra kunder -                    4 050,00 -                    2 950,00 

2950 Påløpte renter -                    8 324,00 -                    7 164,00 

2960 Annen påløpt kostnad -                    4 988,00 -                    8 544,00 

2970 Fakturert, ikke opptjent inntekt - -                  53 600,00 

2980 Avsatt til mesterskapsvinnere -                  20 000,00 -                  20 000,00 

2981 Avsetning aktivitet -                  20 000,00 -                  20 000,00 

2982 Avsetning utlegg ridestier -               100 000,00 -               100 000,00 

2983 Avsetning toppdekke ridebane -                  50 000,00 -                  50 000,00 

2984 Avsetning harv, kjøretøy harving, div. utstyr ridehus -                  33 125,00 -               100 000,00 

Kortsiktig gjeld -               287 670,02 -               387 737,44 
   

Sum gjeld -            2 407 107,02 -            2 566 856,44 
   

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -    4 178 061,84 -    4 341 765,51 
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RIDEHUSREGLER ASKER RIDEKLUBB – TIL ÅRSMØTE 2019 
 

 

 Asker Rideklubbs ridehus brukes av klubbens medlemmer som har betalt ridehusleie. 

Medlemmer og ikke-medlemmer kan også leie ridehuset mot enkeltvis betaling. 

 

 Alle ryttere uansett alder skal bruke hjelm. 

 

 Hesten skal alltid ha på trinse eller hack ved ridning og longering.  

 

 Bank på før du åpner døren. Hils, vis hensyn og vær oppmerksom når du går inn.         

Av/påstigning skal skje midt i volten eller fra krakk på utsiden av banen v/C.  

 

 Venstre hånd har sporet, vi passerer venstre skulder mot venstre skulder. Ryttere i skritt har 

vikeplikt. Si ifra om du skal ri en midtlinje eller vende gjennom på diagonalen. 

 

 Unngå rop, prating og støy som kan sjenere andre. Vi jobber i stillhet. 

  

 All røyking er forbudt i ridehuset. 

 

 De som rir for undervisning har førsterett på banen. Ved dressurtrening er ridehuset åpent for 

andre, men vis respekt og hensyn til treneren. Bruk av høretelefoner/øre-propper er kun tillatt 

under undervisning for kommunikasjon mellom elev og instruktør. 

 

 Longering bare når du er alene, eller maks en ekvipasje til i ridehuset. Spør om det er OK for 

den andre ekvipasjen. Longering som er påbegynt før andre ekvipasjer kommer inn kan 

fullføres med inntil 10 minutter. 

 

 Egentrening i sprang på faste tider er lørdager og søndager kl 10:00-12:00 og fredager etter kl 

21:00. Løshopping etter kl 21:00 på søndager. Det skal alltid være andre til stede når det 

hoppes. Rytter eller ansvarlig på bakken skal være fylt 18 år. Annen hindertrening skal avtales. 

Oppsatt egentrening kan endres grunnet arrangementer og kurs i ridehuset, følg med i 

kalender. 

 

 Bakkebommer kun hvis du er alene, eller hvis OK for de andre ekvipasjene. Ellers benyttes 

tider oppsatt for det, følg med i Asker Rideklubbs kalender. 

 

 Med unntak av løshopping på søndager skal hester skal ikke slippes løse i ridehuset. 

 

 Fjern all møkka når du forlater ridehuset. Ta minst mulig sand og flis - dette for å holde bunnen 

god. Bøtten tømmes ute i tilhenger FØR den er full/ikke kan bæres. 

 

 Hold orden og rydd opp før du forlater ridehuset. Slukk lyset og lukk døren(e) når du forlater et 

tomt ridehus. 
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SPORTSPLAN FOR ASKER RIDEKLUBB 2019-2020 – TIL ÅRSMØTE 

Sportsplanen skal være et arbeidsdokument for å oppnå videre satsning for våre medlemmer fra 
staller i Asker og bidra med tilrettelegging for ridning, opplæring og kurs på alle nivåer. 

VERDIGRUNNLAG 

• Glede – vi skal ha det gøy sammen 

• Utvikling – utvikling og mestring sammen 

• Inkludering – alle er velkomne. 

MÅL 

• Asker Rideklubb skal være en god rideklubb med ridehustilbud til alle staller/ ryttere i tilknytning 
til Ridehuset. 

• Asker Rideklubbb skal gi et godt og bredt ridetilbud til alle våre medlemmer 

• Asker Rideklubb skal legge til rette for et godt samarbeide med andre rideklubber/staller i Asker 

• Asker Rideklubb skal utvikle et sosialt og trygt miljø for våre medlemmer som inkluderer glede, 
trygghet og samhold. 

• Asker Rideklubb skal inspirere utøvere til videre satsing på alle nivåer. 

FORMÅL MED SPORTSPLANEN 

Å øke rekruttering og kvaliteten for alle ryttere i klubben.  

• Det skal tilrettelegges for opplæring og trening for alle våre nye unge medlemmer og er avsatt 
aktivitetsmidler for opplæring til medlemmer under 18 år. 

• Det skal legges til rette for trening for alle nivåer. 

• Det skal tilrettelegges for opplæring og trening for medlemmer på alle nivåer i klubben og 
klubben skal søke å trekke til seg trenere av god kvalitet som har mulighet og ønsker å være 
med å bidra til utvikling av ryttere som ønsker å satse på sporten. 

• Sportsplanen skal fungere som informasjon til ryttere og støtteapparat. 

ASKER RIDEKLUBBS RIDEHUS 

All organisert trening i ridehuset skal være avklart med klubbens styre. Det er utarbeidet regler for 
Ridehuset som gjelder for alle som oppholder seg i ridehuset. 

• Det er utarbeidet en ridehuskalender på vår webside og Facebookside. 

• Alle timer med organisert trening, både med og uten trener skal legges inn. Endringer publiseres 
på vår Facebookside. 

• Kurs og samlinger i helgene kunngjøres i god tid på Web og Facebook. Det skal stå når ridehuset 
er stengt ved sprangkurs og åpent for andre ved dressurkurs.  

• Alle som utfører trenerarbeid for andre i ridehuset skal levere politiattest. Ta kontakt med den 
som er ansvarlig for politiattester i styret. 

• Styret har pr januar 2019 vedtatt følgende satser for bruk av ridehuset fra 1.4.19: 
o Årskontrakt per hest NOK 5700 som forskuddsbetales per kvartal med NOK 1425 etter 

faktura. 
o Enkeltstående timer for medlemmer betales med NOK 150 per time, fortrinnsvis på Vipps 

eller overføring til klubbens vippskonto. 
o Enkeltstående timer for ikke-medlemmer betales med NOK 200 per time, fortrinnsvis på 

Vipps eller overføring til klubbens vippskonto. 
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o I forbindelse med kurs og treninger i samarbeid med Asker Rideklubb betales det 
ridehusleie med NOK 100 per time for deltakere uten ridehuskontrakt. 

o Det er også mulighet å betale ridehusleie for enkeltvise måneder, for medlemmer koster 
dette 850 per måned, for ikke medlemmer 950 per måned etter faktura. 

UTERIDEBANE 

Utebane er anlagt på grunnen til og eies av Store Berg Gård men ligger i direkte tilknytning til 
rideklubbens ridehus. 

• Banen anlegges av gårdens forpakter og påbegynt høsten 2016 og skal stå ferdig våren 2019 

• Banen kan brukes gratis av klubbens medlemmer som har årskontrakt på bruk av ridehuset. Det 
skal utarbeides egen webkalender for bruk av banen. 

• Det er per januar 2019 ikke ferdig utarbeidet ny kontrakt for utebanen og dette vil bli prioritert i 
2019. 

• Banen blir en flott tilgang til trening på uteridebane for våre ryttere.  Det er innkjøpt hinder og 
hindertralle til bruk på utebanen. Rail og kuber til dressurrail vil bli budsjettert innkjøpt 2019 
etter at kontrakt for utebanen er ferdigstilt. 

REKRUTTERINGSPLAN 

Asker Rideklubb ønsker å bidra til rekruttering til ridesporten gjennom å tilrettelegge for aktiviteter 
for ungdom og rekrutter. 

• Det søkes å arrangere rekrutteringskurs for vår unge og nye medlemmer til redusert pris ca. en 
gang pr. måned. Det vektlegges opplæring i hestevelferd, kjøreregler i ridehuset samt enkel 
trening til hest.  

• Ved valg av trenere skal det vektlegges tilbud for yngre ryttere som ønsker å satse i sporten. 

• Klubben skal en gang per år, fortrinnsvis i mars/april arrangere Grønt Kort kurs med reduserte 
priser for medlemmer. 

• Andre arrangement som bidrar til rekruttering av medlemmer og yngre ryttere er jevnlige kurs i 
sprang og dressur, programtrening i dressur og treningsstevner i sprang en gang per semester 

• Klubben skal benytte aktivitetsmidler tildelt fra NIF og Asker Kommune for å gi reduserte priser 
til juniorer ved helgekurs og arrangementer. 

• Per 1. januar 2018 er det av styret vedtatt følgende retningslinjer for tildeling av aktivitetsmidler 
til medlemmer til og med det året medlemmet fyller 18 år (definert som juniormedlem): 
o Det tildeles aktivitetsmidler per juniormedlem for kurs som arrangeres av/i samarbeid med 

Asker Rideklubb. Dvs. kurs som står på sportsplanen og/eller er avklart gjennomført med 
styret i klubben før invitasjon til kurs. 

o For kurs med ordinær timepris over NOK 400 tildeles aktivitetsmidler på NOK 150 per time 
per juniormedlem. 

o For kurs med ordinær timepris under NOK 400 tildeles aktivitetsmidler på NOK 100 per time 
per juniormedlem. 

o Styret kan vedta tildeling av aktivitetsmidler for juniormedlemmer på ordinære treninger 
gitt at det er tilstrekkelige midler tilgjengelig for årets tildeling av LAM-midler fra NIF og 
Asker Kommune eller andre tilskudd med formål å tilrettelegge for trening for ungdom. 
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DRESSUR 

Klubben ønsker å tilrettelegge både for ryttere som ønsker å satse i sporten og for rekreasjonsriding. 
Der det vil være motstridende interesser og/eller begrenset tid skal trenere som ønsker å bidra til 
utvikling av ryttere i sporten fortrekkes. 

• For 2018-2019 legges til rette for følgende trenere og arrangementer 
o Vår klubbtrener Siri Skahjem har fast undervisning i ridehuset tirsdager og torsdager til 

mange av våre medlemmer i tillegg til enkelttimer for øvrig. 
o Det er flere av medlemmer som har faste enkelttimer med andre trenere. 
o Helgekurs med Monica Sparre avholdes ca hver 6-8 uke. 

• Det kan for øvrig søkes om å benytte ridehuset til kurs med klubbtrener og andre trenere. 

• Alle som deltar fast på treninger i klubbens ridehus skal være medlemmer av klubben og 
fortrinnsvis betale ridehusleie forskuddsvis per halvår. 

SPRANG 

Klubben ønsker å tilrettelegge både for ryttere som ønsker å satse i sporten og for rekreasjonsriding. 
Der det vil være motstridende interesser og/eller begrenset tid skal trenere som ønsker å bidra til 
utvikling av ryttere i sporten fortrekkes. 

• For 2019-2020 legges til rette for følgende trenere og arrangementer 
o Klubbtrener i sprang er for 2018 Liselotte Lefdal som underviser i ridehuset hver onsdag fra 

18:30-21:30, ridehuset er således stengt for øvrig trening denne perioden.  
o Ridehuset kan stenges inntil 3 timer en annen hverdag for faste treninger, dette må ikke gå 

på bekostning av annen aktivitet i hallen. 
o Det avholdes helgekurs i sprang hver 6-8 uke med Chris Hunt eller annen 

nasjonal/internasjonal trener. 
o Det er avsatt timer til egentrening i sprang hver fredag kveld, lørdag og søndag formiddag i 

tillegg til mulighet for bom/kavaletter en time tirsdag kveld. Onsdag etter fast 
sprangtrening er det også satt av tid til egentrening hvor egen trener kan benyttes. Dette 
forutsetter at medlemmene tilpasser seg slik at alle som ønsker det kan benytte tiden eller 
at dette fordeles per uker. Oppsatte tider kan endres/fjernes om det er i konflikt med andre 
arrangementer i ridehuset. Sjekk kalender. 

o Det er avsatt tid for løshopping søndag kveld. Oppsatt tid kan endres/fjernes om det er i 
konflikt med andre arrangementer i ridehuset. Sjekk kalender. 

• Det kan for øvrig søkes om å benytte ridehuset til kurs med klubbtrener og andre trenere. 
Søknad rettes til styret i klubben. 

• Alle som deltar fast på treninger i klubbens ridehus skal være medlemmer av klubben og 
fortrinnsvis betale ridehusleie forskuddsvis per halvår. 

KJØRING 

Det er medlemmer som benytter ridehuset til kjøretrening to ganger fast per uke. 

• Styret forbeholder seg rettet til å endre dette dersom det viser seg at ridehusbunnen ikke tåler 
denne aktiviteten. 

DISTANSERITT  
Det er flere medlemmer som årlig deltar på distanseritt. Klubben oppfordrer til allsidig trening og 
dette kan være et godt alternativ. 

• Det tilrettelegges for trening i rideveier i skogen ved å benytte klubbens midler til utbedring av 
ridestier i nærmiljøet rundt ridehuset. 
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FELTRITT      

Flere av klubbens medlemmer trener hos andre rideklubber da klubben ikke har egen bane egnet for 
formålet. 

• Asker Rideklubb søker å legge til rette for at klubbens medlemmer kan trene feltritt hos andre 
klubber i kommunen. 

FUNKSJONSHEMMEDE 

Klubben har utøvere som konkurrerer på høyt nivå og vil legge til rette for videre satsing for flere 
pararyttere om ønskelig.   

ISLANDSHEST 

Ridehuset er utleid fast hver mandag 2-3 timer med trening for islandshest. 

• Asker Rideklubb søker for øvrig å ha et godt forhold til utøvere og andre klubber/ staller som har 
islandshest som primær satsningsområde. 

ØVRIG RIDNING 

Styret arbeider med tilrettelegging for helårs rideveier i nærområdet til ridehuset. 

• Midler til vedlikehold er mottatt fra kommunen i 2017 og veiene står oppført i 
kommuneplanene. Arbeidet begynner våren 2017 og fortsetter utover hele perioden. 

GRØNT KORT KURS 

Asker Rideklubb søker å avholde ett Grønt Kort kurs per år, fortrinnsvis på våren før stevnesesong. 

• Klubben vil gi reduserte priser til egne medlemmer som deltar på våre GK-kurs. 

RYTTERLISENS 

Asker Rideklubb ønsker å øke antall aktive ryttere som representerer klubben. 

• Det har i perioden 2016-2019 vært en stor økning i lisensierte ryttere som representerer Asker 
Rideklubb. Styret søker å opprettholde økningen i sportsplanens periode ved å legge til rette for 
deltakelse på stevner og lagdeltakelse i cup’er både i sprang og dressur. 

  



 
 

Side 26 
 

STØTTE I FORBINDELSE MED REPRESENTASJON 

Ryttere som representerer Asker Rideklubb kan årlig søke om rytterstøtte. Det utarbeides årlig 
statutter for rytterstøtte som vedtas av årsmøtet. Statutter og søknadsskjema publiseres på 
hjemmesiden og facebooksiden når vedtatt av årsmøtet. Statuttene vil gi mer detaljert informasjon 
om følgende: 

• Asker Rideklubb dekker startavgift for lag til:  
o NM, KM, Norgesserien og andre nasjonale lagmesterskap 

• Asker Rideklubb kan etter søknad dekke startavgift/meetingavgift for: 
o NM, Hallmesterskap og KM individuelt 
o Øvrige nasjonale cup’er og lagstevner 
o Nasjonale D-stevner og Utvidede klubbstevner 

• Det bevilges årlig en sum til rytterstøtte til startavgift for nasjonale lagmesterskap. 

• Det bevilges årlig en sum til rytterstøtte til startavgift for nasjonale mesterskap hvor ryttere kan 
tildeles støtte etter forholdsmessig stevnedeltakelse. 

• Det bevilges årlig en sum til rytterstøtte til startavgift for nasjonale stevner hvor ryttere kan 
tildeles støtte etter forholdsmessig stevnedeltakelse. 

• Det tildeles ikke rytterstøtte til internasjonale mesterskap eller stevnedeltakelse hvor høyere 
organisasjonsledd (krets, rytterforbund, idrettskrets, idrettsforbund etc.) dekker hele eller deler 
av startavgiften. 

• Søknadsfrist for all rytterstøtte er 15. desember med utbetaling innen 31. desember stevneåret. 
o Søknad med dokumentasjon og klasser, plasseringer og priser sendes styret på eget 

søknadsskjema innen søknadsfrist. 

• Asker Rideklubb har schabraker til utlån ved representasjon i mesterskap og oppfordrer 
medlemmene å benytte klubbens utstyr/klubbtøy ved deltakelse på konkurranser og 
arrangementer.            

• Representasjonsryttere som jevnlig deltar på stevner og mesterskap kan få utdelt egne 
schabracker med klubblogo for bruk til stevner. Styret kjøper inn dette felles for utdeling. 
Ryttere som av særskilte hensyn trenger spesielle schabracker kan ta kontakt med styret for 
tilrettelegging for dette. 
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RETNINGSLINJER FOR TILDELING RYTTERSTØTTE  
– TIL VEDTAK ÅRSMØTE 2019 
 
Medlemmer kan søke rytterstøtte ved start i nasjonale stevner fra klubbstevner og oppover der 
medlemmet har representert Asker Rideklubb.  
 

      
Medlemmer kan søke om dekning til følgende ved start på stevner: 

NM, KM og andre 
mesterskap lag:  

Startavgift for lag dekkes. 

Veterinæravgift og oppstalling dekkes dersom dette er obligatorisk for 
alle deltakere. 

Startavgift for laget betales fortrinnsvis direkte av klubben etter faktura 
eller legges ut av lagleder/en deltaker for refusjon. 

NM/KM og andre 
serier/mesterskap 
individuelt: 

Startavgift (individuelt og lag) kan dekkes. 

Veterinæravgift og oppstalling kan dekkes dersom dette er obligatorisk 
for alle deltakere. 

Lag serier (f.eks. 
Norgesserien): 

Startavgift kan dekkes. 
Ved lagstart betales startavgift fortrinnsvis direkte av klubben eller 
legges ut av lagleder for refusjon fra klubben. 

Distrikts-, Lands- og 
Elitestevner: 

Startavgift kan dekkes etter søknad. 

 

Søknad på eget søknadsskjema (se nettside og facebook-side) sendes elektronisk til 
Asker Rideklubb på følgende mailadresse faktura@askerrideklubb.no 
 
Søknadsfrist 15. desember med utbetaling senest 31. desember søknadsåret 
 
Søknad fylles ut på eget søknadsskjema og vedlegges følgende: 

• Utskrift fra Horsepro over stevner med resultater 

• Kvittering betalte startavgifter og/eller utskrift av invitasjon for stevne med startavgift. 

• Stevnerapporter og bilder til bruk på klubbens hjemmeside, facebookside og årsmelding. 
 
Klubben har avsatt en sum som vil bli fordelt prosentvis mellom søkerne som representerer klubben. 
Reise- og oppholdskostnader for rytter og evt. støtteapparat dekkes ikke. Det dekkes ikke 
meetingavgift for stevner utenfor Norge. Stevner der høyere organisasjonsledd, som NRYF, 
rytterkrets, idrettskrets, idrettsforbund eller andre forbund, dekker hele eller deler av avgiften 
dekkes heller ikke. Tildeling av støtte forutsetter deltakelse på minimum 2 av klubbens oppsatte 
dugnadsarbeid gjennom året. Tildeling av støtte forutsetter også bruk av eventuelt utdelt 
klubbmateriale på stevne og at man sender inn bilder og eventuell rapport fra stevnedeltakelse til 
bruk på klubbens hjemmeside og/eller facebookside. 
 
Spørsmål kan rettes til leder i klubben på admin@askerrideklubb.no  eller til kasserer på 
faktura@askerrideklubbno   
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