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ASKER RIDEKLUBB INNKALLER TIL ÅRSMØTE 2022 

Tid: Mandag 14. mars kl. 20:00, registrering av fremmøtte fra kl. 19:45 
Sted: Sted: Bergvang Gård, 2. etasje, Bergvangveien 12A, 1384 Asker 

 
Til behandling foreligger: 

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

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

3. Godkjenning av stemmeberettigede 

4. Behandle Asker Rideklubbs årsmelding for 2021. 

5. Behandle Asker Rideklubbs regnskap for 2021 i revidert stand. 

6. Behandle innkomne forslag og saker 

7. Fastsette medlemskontingent for 2023 

8. Vedta budsjett for 2022 

9. Behandle organisasjonsplan 

Valg 

a) Leder for 2 år: på valg  

b) Nestleder: Ikke på valg  

c) 2 styremedlemmer ikke på valg  

d) 3 styremedlemmer for 2 år: på valg 

e) 1 styremedlem 1 år på valg  

f) 2 varamedlemmer 1 år 

g) 2 ungdomsrepresentanter som også er varamedlemmer 1 år 

h) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan 

i) Fastsette representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget 

har representasjonsrett 

j) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 

k) Revisor: 2 år 

 
Asker, 7. mars 2022 

Styret 

 

 

_____________________ 

Inger Cecilie Reese 

Leder 

 

 

_____________________ 

Benedikte Løvdal 

Nestleder 

 

 

_____________________ 

Line Jensen 

Styremedlem/Kasserer 

 

 

_____________________ 

Linda Brudeseth 

Styremedlem 

 

 

_____________________ 

Inger Halle Skagen 

Styremedlem 

 

 

_____________________ 

Marte Van der Meer 

Styremedlem 

   

 

 

_____________________ 

Julie Mjølid Tømran 

Styremedlem 

 

 

_____________________ 

Kristine Blomvik Dommerud 

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 2021 for Asker Rideklubb 
 
Tillitsvalgte 
 
Styrets sammensetning i perioden: 
 
Leder:        Inger Cecilie Reese –på valg (1 år) 
Nestleder:       Benedikte Løvdal –ikke på valg 
 
Styremedlemmer:     Line Jensen – på valg (2 år) 

Marte van der Meer –på valg (2 år) 
Julie Mjølid Tømran –på valg (2 år) 
Inger Skogen Halle – på valg (1 år) 
Kristine Dommerud – ikke på valg 

 Linda Brudeseth – ikke på valg 
 

 
Varamedlemmer: Christin Neumann – på valg (1 år) 

Maj Britt Søby – på valg  (1 år)    
          
Ungdomsrepresentanter:  Thea Brudseth – på valg (1 år) 
         Thea Skogen Halle– på valg (1 år) 
 
Revisor:       Trine Bjåen – på valg for 2 år 
 

Valgkomité: Hanne Nesheim 
Anne Jernsletten 
Anne Marie Vosskötter           
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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 5  styremøter i valgperioden. 
 
Styret har fortsatt arbeidet med utvikling av rideklubben og ridehuset som styrets viktigste oppgave. 
Styret hadde også i år satt ungdomsarbeid og utvikling for ungdom som en viktig prioritering. På 
grunn av Covid19 har det dessverre vært vanskelig å få gjennomført kurs og treninger som ønsket og 
planlagt.  
 
Nedenfor følger en mer detaljert gjennomgang av aktiviteter gjennom året. Se også fremlagt 
budsjettforslag og vedlikeholdsplan for kommende år. 
 

Representasjon 
Styreleder Cecilie Reese deltok på Ryttertinget 27. mars. Oslo og Akershus Rytterkrets hadde 
klubblederkonferanse 19-20. november.  Der deltok juniorrepresentantene Thea Skagen og Thea 
Brudeseth og styreleder Cecilie Reese.  
 

Medlemstall 
Antall medlemmer har holdt seg relativt stabilt siste årene, men vi ser en liten nedgang i 
ungdomsmedlemmer de to siste årene. Dette skyldes nok i stor grad koronapandemien og at vi ikke 
har kunnet gjøre nok for rekruttering av nye medlemmer. Det er verdt å merke seg at det er ryttere 
under 18 år klubben mottar støtte fra kommunen for og det er derfor viktig å være en attraktiv klubb 
for barn og juniorer. 
 
Antall aktive ryttere er stabilt og vi ser god deltakelse i ulike grener og nivåer. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Ungdom under 19 år 55 51 48 37 35 

Totalt antall medlemmer 169 133 143 139 139 

Medlemmer med lisens 30 35 40 39 38 

 
Utleie av ridehuset 
Det har vært faste ridetimer Fride Bakke og islandshester bakkearbeid hver mandag fra kl. 18:00 – 
22:30 og bomtimer onsdager fra kl. 19:45 – 21:45. Faste sprangtimer med trener Heidi Bratlie Larsen 
hver onsdag i vinterhalvåret og faste dressurtreninger hver tirsdag med Siri Skahjem.  Det har vært 
avholdt programtrening med Øivind Ødemotland og kurs i dressur. 
 
For utleie av ridehuset ta kontakt med styret. 

 
Websider og sosiale medier 

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. 
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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. 

 
Tilskudd 2021 
Med klubbens aktivitets- og ambisjonsnivå på både klubb- og sportslige aktiviteter er vi avhengig av å 
aktivt søke på tilgjengelige tilskudd. Klubbens styre har fortsatt dette arbeidet i 2021 men med 
redusert kapasitet grunnet Covid19 og tilgang til treninger. Vi 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. Er det medlemmer som har 
kjennskap til aktuelle tilskudd og sponsingsmidler, er det fint om dere tar kontakt med styret. 
 

ASKER RIDEKLUBB - TILSKUDD 2021 

    

Dato Fra Formål Beløp 

07.01.2021 Norsk Tipping Tippemidler             2 234,26  

29.03.2021 Asker Kommune Driftstilskudd private idrettsanlegg           12 603,00  

30.04.2021 NIF Momskompensasjon             2 954,00  

07.05.2021 Norsk Tipping Tippemidler             2 172,49  

07.09.2021 Norsk Tipping Tippemidler             2 039,54  

16.11.2021 Asker Idrettsråd Kommunale aktivitetsmidler           22 229,00  

16.11.2021 Feltritt, Norges ryterforbund Vinnerpremie knøttecup             6 000,00  

21.12.2021 NIF Momskompensasjon           17 227,00  

  SUM TILSKUDD 2021             67 459,29  

 
Tildelte midler for 2021 er noe lavere enn de har vært tidligere år. Dette skyldes i hovedsak at det ikke 
har vært noen større prosjekter i 2021 å søke midler for. 

 

Vedlikeholdsplan 
Vedlikeholdsplan for ridehus er satt opp i henhold til budsjett for 2022. Tidligere avsatt beløp fra 
2017 til prosjekter som ridestier og toppdekke utebane har utgått da nye eiere av Store Berg har 
overtatt driften av utebanen og vi har ikke kommet til enighet om ridestier. Midlene foreslåes 
omdisponert til oppgradering av lysanlegg i ridehuset. Styret har vært i kontakt med 
anleggskomiteen i Asker Idrettsråd og fått klarsignal for denne omdisponeringen. 
 
Asker Rideklubb har ikke renholdsutgifter men vi må vedlikeholde ridehusbunnen, noe som tilsvarer 
renhold i andre idrettshaller. Kostnader til vedlikehold omfatter harving av ridehusbunn 4-7 ganger 
per uke avhengig av aktivitetsnivå. Dette fordi bunnen må være harvet og myk for hesteben. Det er 
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også vedlikehold av ridehusbunn ved kjøp av ny flis og sand samt salting om vinteren og vanning om 
sommeren. Kostnader omfatter også forsvarlig bortkjøring av møkk fra ridehuset og snømåking. 

 

ASKER RIDEKLUBB - VEDLIKEHOLDSPLAN 2022 

   

  Beløp 

Leie ridehus (Bygslingsavgift) -                            2 250  

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

Ridehus - utbedring bygg (oppgradere lysanlegg 2022) -                        150 000  

Ridehus - innkjøp utstyr -                            5 000  

Ridehus - harv, kjøretøy til harv etc. (ingen planer for 2022)   

Ridehus - vedlikehold ute (inngangsdører) -                            5 000  

Ridehus - Brøyting/strøing ute                               6 500  

Ridehus - strøm, el-avgift etc. -                          17 500  

SUM VEDLIKEHOLD RIDEHUS 2022 -                        253 250  

    

Reparasjon og vedlikehold utstyr -                            5 000  

SUM TOTALT VEDLIKEHOLD 2022 -                        258 250  

 

Honorarer 
Det er utbetalt honorar for harving og slådding av ridehuset til Inger Cecilie Reese. 
 
Utover dette er det utbetalt honorarer til dressurkurs med ‘DRESSUR så klart’ v/Line Moen. Det er 
også utbetalt honorar til Øivind Ødemotland for programtreninger. Begge disse honorarene dekkes 
opp av deltakeravgift og medfører således ingen utgift for klubben utover det klubben dekker av 
aktivitetsmidler for 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. 
 
Det har vært en liten økning for ridehuskontrakter i 2021. Styret ser at det for 2022 må være fokus på  
prioritering av aktiviteter og vedlikehold i ridehuset. Dette er hensyntatt i budsjett og planer for året 
som kommer. Det er et håp om at vi kan gjenoppta treninger og kurs i ridehuset og at klubbens drift 
kan fokuseres mer mot det sportslige fremfor økonomisk/administrativt. 

 

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 7. mars 2022 
Styret, Asker Rideklubb 
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Aktiviteter i 2021 
 
Det har vært et år med variert aktivitet i klubben tross at aktivitetsnivået har vært preget av Covid19 
og nedstenging av ryttersporten og samfunnet generelt. 

 

Ridehuset/drift 
Det har vært avholdt en ryddedugnad på høsten. Det ble kostet, ryddet og vasket speil. 
Vi har kjøpt inn en skuffe til oppsamling av hestemøkk fra ridehuset. Denne kom før sommeren. 
I november ble det kjørt inn salt så det har holdt seg støv og frost fritt i vinter. 
Flis ble ikke kjørt inn da bunnen hadde holdt seg bra. Det ble kjøpt inn skilt til veggen på ridehuset i 
2021. 
 

Sprang 
Klubbtrener i sprang Heidi B Larsen har hatt sprangtimer på onsdager på ettermiddag/kveld i 
vinterhalvåret. I sommerhalvåret foregår timene på hennes bane i Røyken. Mange medlemmer har 
dessuten benyttet seg av egentreningstidene til sprang og bomtreninger. Det har også vært 
bomtrening med Fride Bakke, samt Marianne Wangen. 
 
Det ble ikke avholdt noen helgekurs i sprang dette året pga covid situasjonen. 
 

Dressur 
Klubbtrener i dressur Siri Skahjem har hatt timer på tirsdags kvelder og noen formiddager. Det er både 
islandshester og ridehester som trener for Siri. 
Det har vært arrangert en dag med programridning for Øyvind Ødemotland. Dette er fremdeles et 
populært og hyggelige arragement.  Line Moen har vært hos oss en helg. Her rides det over to dager. 
Disse helgene blir det flere av. Det har også dette året vært noe begrenset aktivitetsnivå pga covid 
situasjonen. 
 

Grønt Kort- kurs og stevnetrening for ryttere under 18 år 
Det ble avholdt Grønt kort- kurs for nye stevneryttere i juni 2021 med 15 unge ryttere fra egen og 
nærliggende klubber. Klubben sponset avgiften for klubbens ryttere. 
 
I desember ble det avholdt stevnetrening i sprang for ryttere under 18 år. Det var et populært tiltak 
med 18 startende fordelt på 6 klasser. 
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Noen sportslige resultater i 2021 
 
Dressur 
Vi har hatt mange flinke ryttere som er ute og starter for Asker Rideklubb og premierte ryttere på alle 
nivåer. Stine Skillebekk med sine tre hester har vært ute og plukket seiere og plasseringer på høyt 
nivå. Stine har nå flyttet til Danmark og vi ønsker lykke til med «drømmested». 
 

Siri Skahjem og Schufrina har vært flinke 
på lands- og elitestevner.   
 
 
Aili Katarina Lillegård Jernsletten på Lupi 
har startet på lands- og elitestevner med 
plassering. De var også med i NM for 
juniorer med et hederlig resultat. Aili har 
også startet noe dressur på sin spranghest 
Osiris. 
 

 
 

Aili Katarina Lillegård Jernsletten og Lupi. Foto: Helene Gjerde Aamdal  
 

Vi har mange startende som har vært ute og gjort det bra på distriktsstevner. Disse er alle ute og 
representerer vår klubb.  Flinke ryttere på 
fine hester som har oppnådd mange 
plasseringer:  
 Line Jensen og Ask, Andrea Skar Mjønes 
og North Peak, Anne Marit Børmarken 
Hansen og Pilotti, Mari Furholt Torvanger 
og Navani, Gro Ånestad Rimstad og Salto, 
Marthe Sofie Rognås Bogen og Quatro, 
Iselin Selstad Fjeld og Cassidy, Isabel  
Caroline Berge og Candy Bliss. 
 

 
 
 

Line Jensen og Ask (t.v) og Andrea S Mjønes og North Peak (t.h) 

 
Kjøring 
Vi har flere aktive kjørere i Asker Rideklubb, men det har ikke blitt rapportert inn resultater for 2021. 

 
Sprang 
Også 2021 ble preget av corona-situasjonen, som gjorde at stevnesesongen ble litt annerledes. Men 
likevel har vi hatt mange flinke ekvipasjer ute i både distrikts-, lands- og elistestevner. Både 
ponniekvipasjer og hesteekvipasjer.  
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Sara Herrebrøden Norderud og Hidalgo 
(III) har vært ute og fått mange fine clear 
rounds. Ingrid Neumann Snersrud og 
Liam har vært ute i flere LA og LB ponni 
kat 1, med fine runder og plasseringer. 
Ida Neumann Snersrud har vært ute med 
både Global Corrandy og Carrigshawn 
Vendi i 1.10m til 1.2- klaser med fine 
resultater. Søstrene Emilie og Mille Frang 
Steine har vært ute og startet med 
ponniene Skye og Molly. Tuva Heier 
Skauby og Maestro Z har vært ute i 90cm 
tom 1.10m med fine runder. Thea 
Brudeseth og Notnowhoney har fått flere 
plasseringer i 1.10m og fine runder også i 

Thea Brudeseth og Notnowhoney              1.20m. 

 

Feltritt 

Det har vært bra aktivitet i feltrittsmiljøet i klubben. Det har vært deltagelse i alt fra knøttecup til 
NM- nivå.  Klubben stilte lag i Lag-NM for ponni. Laget besto av Ingrid Neumann Snersrud/ Parkroe 
Liam og Thea Lovise Halle Skagen/Bagera. De tok sølv! Ingrid og Thea stilte også i NM individuelt for 
ponni. Det var en morsom erfaring for jentene.  

Thea og Bagera tok også bronse i KM for ponni individuelt. Astrid Lundgaard/Sabrina startet H80 og 
fikk 3.plass. Ingrid og Liam har kvalifisert seg og startet 1* ponni (100cm). Fia Natvig/Cash de Laubry 
kvalifiserte seg også til H100 og fikk fine runder der.  

 
Siri Braaten/Cosmic Carpenter og 
Carina Aas Nilsen /Rockenroll Fi har 
vært aktive og startet mange 
knøttecupper. Dette resulterte i at 
klubben fikk 5.plass av 62 klubber i 
knøttecuppen og en pengepremie på 
6000kr. Disse pengene skal brukes til 
breddesatsingen i klubben. 
 
I tillegg har veldig mange av klubbens 
medlemmer vært utpå terrengbanen og 
trent. Ingrid og Thea har også deltatt på 
samling med lanslagstreneren for 
feltritt, Piia Pantsu-Jönsson.  

 
Thea Lovise Halle Skagen/Bagera og Ingrid Neumann Snersrud/Parkroe 
 
 
 
Asker Rideklubb setter stor pris på at alle medlemmene deler aktiviteter de har vært med på, 
uavhengig av resultater☺ 
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Sak 5. Årsregnskap 2021 
 
Medlemsmassen er stabil fra foregående år, det samme er leieinntektene fra ridehuset. Det har ikke 
vært gjennomført noen større oppgraderinger i ridehuset i 2021. Det var satt av midler i budsjettet 
for et nytt topplag, men underlaget har holdt seg bra, så dette er utsatt til 2022.  
 
2021 ble nok et år med noe begrenset aktivitet, men grønt kort-kurs, stevnetrening og dressurkurs 
har vært avholdt i tillegg til de faste klubbtreningene. Regnskapet i 2021 gjenspeiler den aktiviteten 
som har vært gjennom året. 
 
Årets resultat ble et underskudd på NOK 11.861, herav NOK 155.822 i avskrivninger som ikke gir en 
likviditetsmessig effekt. Årets resultat er en bedring på rundt 60.000 fra 2020, noe som dels skyldes 
økte inntekter fra medlemskontingent og  ridehusleie, dels en reduksjon i driftskostnadene for 
ridehuset samt reduserte kostnader som følge av færre aktiviteter.  
 
Styret mener underskuddet er forsvarlig ut fra klubbens totale økonomi og likviditet. 
 
Styret gjør oppmerksom på at regnskapet ikke er ferdig revidert slik at det kan bli endringer. Revidert 
årsregnskap og revisjonsberetning vil bli fremlagt på årsmøtet 14. mars 2022. 
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2021 2020

Inntekter kontingent 59 851                                   49 800                                    

Inntekter klubbarrangement og klær 2 425                                      7 295                                       

Inntekter offentlige tilskudd, mva-kompensasjon mv. 69 647                                    63 976                                     

Inntekter Ridehus 222 360                                  198 396                                   

Inntekter kurs og annet 10 000                                    28 015                                     

Driftsinntekter 364 283                                  347 482                                   

Innkjøp klubbarrangementer og klær -1 761                                     -                                           

Avskrivninger -155 822                                -159 139                                 

Drift ridehus, innkjøp utstyr ridehus, ridestier mv. -87 196                                  -115 645                                 

Kostnader kurs, programriding, stevner, ungdom -20 932                                  -36 950                                   

Diverse drift, møter, kontingenter -23 854                                  -44 678                                   

Stevne/klubbrepresentasjon -30 000                                  3 970                                       

Forsikring, bankgebyrer -26 595                                  -23 430                                   

Driftskostnader -346 161                                -375 873                                 

Driftsresultat 18 122                         -28 391                         

Sum renter -29 984                                  -43 922                                   

Årsresultat -11 861                     -72 313                     

2021 2020

Anleggsmidler 3 057 669,88                       3 195 367,31                        

Omløpsmidler 769 655,59                          714 338,91                           

SUM EIENDELER 3 827 325,47         3 909 706,22          

Egenkapital 1 675 212,22-                       1 675 212,22-                        

Udisponert resultat 11 861,42                             -                                          

Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) 1 663 350,80-                       1 675 212,22-                        

2221 Lån Kommunalbanken - Ridehus 1 937 753,00-                       2 007 033,00-                        

Kortsiktig gjeld 226 221,67-                          227 461,00-                           

Sum gjeld 2 163 974,67-                       2 234 494,00-                        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 827 325,47-         3 909 706,22-          

ASKER RIDEKLUBB - RESULTATREGNSKAP 2021

ASKER RIDEKLUBB - BALANSE 2021
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Sak 6. Innkomne forslag og saker 
Saker fra styret: 

• Innstilling til omdisponering av offentlige midler fra 2017. Fra utebane og ridestier til nytt 
lysanlegg med LED-lamper i ridehuset. 

• Fastsette retningslinjer for tildeling av rytterstøtte 2022,  se retningslinjer vedlagt. 

• Behandle sportsplan, se vedlagt. 
 
 

Sak 7. Fastsette medlemskontingent (2023) 
Medlemskontingenten ble økt i fjor. Styret innstiller til uendret medlemskontingent for 2023: 
 

• Junior: 375 kr (t.o.m. 18 år) 

• Senior: 525 kr 

• Rabattert familiemedlemskap: 800 kr 

 
Sak 8. Vedta budsjett for 2022 

 
 
Det er budsjettert med en økning i sportslige aktiviteter i 2022 etter to år med svært begrenset 
aktivitetsnivå grunnet pandemien.  Det budsjetteres for et overskudd på 2.030,-  
Ridehusleien ble justert pr 1. mars 2022. 

 
 
 

Budsjett 2022 Resultat 2021

Inntekter kontingent 60 000,00                  59 850,90                         

Inntekter klubbarrangement og klær 11 000                           2 425                                     

Inntekter offentlige tilskudd, mva-kompensasjon mv. 154 700                        69 647                                  

Inntekter Ridehus 225 000                        222 460                               

Inntekter kurs og annet 62 000                           9 900                                     

Driftsinntekter 512 700                        364 283                               

Innkjøp klubbarrangementer og klær -4 000                            -1 761                                   

Avskrivninger -165 000                      -155 822                             

Drift ridehus, innkjøp, utstyr mv. -113 750                      -87 196                                

Kostnader kurs, programriding, stevner, ungdom -137 670                      -20 932                                

Diverse drift, møter, kontingenter -17 850                         -23 854                                

Stevne/klubbrepresentasjon -20 000                         -30 000                                

Forsikring, bankgebyrer -28 400                         -26 595                                

Driftskostnader -486 670                      -346 161                             

Driftsresultat 26 030                 18 122                      

Sum renter -24 000                         -29 984                                

Årsresultat 2 030                  -11 861                   

ASKER RIDEKLUBB - BUDSJETT 2022
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Sak 9. Behandle organisasjonsplan og økonomihåndbok 
Organisasjonsplan og økonomihåndbok er uendret fra 2021 og ligger 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. 
 
 

Sak 10. Valg 

Valgkomiteens innstilling til kandidater for verv i perioden 2022-2023. 
 
Valgkomiteen bestående av Hanne Nesheim, Anne Jernsletten og Anne Marie Vosskötter 
har sendt følgende innstilling til valg av styre i Asker Rideklubb for perioden 2022-2023. 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 styret å finne mannlige representanter for å dekke idrettsforbundets 
krav til kjønnsfordeling i styret.  
 

Leder Cecilie Reese På valg  2 år  

Nestleder  Benedikte Løvdal Ikke på valg 1 år igjen 

Styremedlem Linda Brudeseth Ikke på valg 1 år igjen 

Styremedlem Kristine B. Dommerud Ikke på valg 1 år igjen 

Styremedlem Line Jensen På valg  2 år  

Styremedlem Isabel  Caroline Berge På valg  2 år  

Stryemedlem Solveig Andrea Tennvann På valg  1 år 

Vara Christin Neumann På valg  1 år 

Vara Maj Britt Søby På valg  1 år 

Ungdom Ingrid Snersrud På valg  1 år 

Ungdom Thea Skagen  På valg  1 år 

Ungdom Mille Frang-Steine På valg  1 år 

    

Revisor Trine Bjåen og Ivar Myklebust   

    

Valgkomité 
Marte VanderMeer (leder), Julie Mjølid Tømran og 
Inger Halle 
 

  

  

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 valgkomité. 
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ASKER RIDEKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2021 kontospesifisert 
   

  2021 2020 

      

3100 Inntekter - Ridehusleie medlemmer                  18 750,00                   14 100,00  

3101 Inntekter - Ridehusleie ikke-medlemmer                  29 675,00                     4 350,00  

3102 Inntekter - Ridehusleie kontrakt               149 971,00                204 833,33  

Inntekt ridehus               198 396,00                223 283,33  

3210 Inntekter Kiosk - NY 2018                       330,00                     1 360,00  

3250 Inntekt stevneavgift/programriding mv. - NY 2018                    6 965,00                  13 350,00  

Inntekter klubbarrangementer og klær                   7 295,00                  14 710,00  

3400 MVA – kompensasjon                               -                                   -    

3401 Offentlig tilskudd drift idrettsanlegg                               -                    16 000,00  

3441 Inntekt Tippemidler/grasrotandel - NY 2018                    7 102,59                     7 568,44  

3442 Inntekt Rytterforbundet støtte, avgiftsfri                                 -                      5 593,00  

3449 Inntekt andre tilskudd, avgiftsfri - NY 2018                  54 593,00                115 632,00  

3901 Inntekter - andre driftsrelaterte - NY 2018                    2 280,00                     2 079,00  

Inntekt drift/tilskudd og annet                 63 975,59                146 872,44  

3911 Kursinntekt Grønt Kort                                -                                  -    

3912 Kursinntekt dresser                                -                                  -    

3913 Kursinntekt sprang                  28 015,00                  24 700,00  

3914 Kursinntekt annet                                -                          100,00  

Inntekter kurs og annet                  28 015,00                  24 800,00  

3921 Medlemskontingent senior NY 2018                  31 950,00                  26 250,00  

3922 Medlemskontingent junior - NY 2018                    4 900,00                     4 725,00  

3923 Medlemskontingent familie - NY 2018                  12 950,00                  16 100,00  

Inntekt medlemskontingent                  49 800,00                  47 075,00  

Driftsinntekter            347 481,59             456 740,77  

      

4301 Innkjøp til kiosk og interne arrangement                               -    -                 1 049,30  

4310 Innkjøp klubbklær/-effekter                                 -    -                 6 960,00  

Innkjøp kiosk og klubbeffekter                                 -    -                 8 009,30  

6000 Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom -             148 040,32  -             152 949,50  

6010 Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar -               11 098,75  -               12 037,40  

Avskrivninger -             159 139,07  -             164 986,90  

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

6310 Ridehus - harving, flis, salt, renhold ridebunn osv -               62 363,60  -               72 572,82  

6311 Ridehus - utbedring bygg -               22 809,00  -               31 929,26  

6312 Ridehus - innkjøp utstyr                               -                                  -    

6313 Ridehus - vedlikehold ute -               10 000,00  -                5 676,00  

6330 Ridehus - Brøyting/strøing ute -                 6 250,00  -                5 512,50  

6340 Ridehus - strøm/renovasjon -               12 028,63  -              17 045,23  

Drift ridehus, innkjøp utstyr ridehus, ridestier mv. -             115 645,23  -              134 929,81  

6420 Leie datasystemer -                 4 020,50  -                 3 132,50  

6720 Honorarer for økonomisk og juridisk bistand                                 -    -                 9 187,50  

6731 Kurskostnad Grønt Kort - NY 2018                                 -                                    -    

6732 Kurskostnad dressur - NY 2018                                 -                                    -    
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6733 Kurskostnad sprang - NY 2018 -               27 950,00  -               24 700,00  

6739 Kostnad aktivitetsmidler ungdom - NY 2018 -                 1 000,00  -                 3 700,00  

6750 Kostnader stevne/programriding mv -                 8 000,00  -               10 325,00  

Kostnader kurs, programriding, stevner, ungdom -               36 950,00  -               38 725,00  

6800 Kontorrekvisita                                 -                                    -    

6810 IT-utgifter - regnskapsprogam/hjemmeside -                    455,00                                  -    

6841 Hestesport -               23 750,00  -               17 500,00  

6860 Møter, kurs, oppdatering etc. -                    371,93  -                 4 408,00  

6940 Postboksleie og porto -                 1 240,00  -                 1 260,00  

7320 Reklamekostnader -               11 721,00  -                    798,00  

7395 Øreavrunding                                 -    -                         0,33  

7400 Kontingenter, fradragsberett. -                 3 120,00  -                 2 980,00  

Diverse drift, møter, kontingenter -               44 678,43  -               39 266,33  

7415 Påmelding/utgifter til stevner mv                    3 970,00  -               33 145,00  

7420 Gaver, fradragsberettigede                               -    -                    730,30  

Stevne/klubbrepresentasjon                   3 970,00  -               33 875,30  

7500 Forsikringspremier -               17 747,00  -               16 186,00  

7770 Bank og kortgebyrer -                 3 703,49  -                 2 695,90  

7771 Gebyr Buypass -                 1 979,68  -                 1 034,04  

Forsikring, bankgebyrer -               23 430,17  -                19 915,94  

Sum driftskostnader -          375 872,90  -          439 708,58  

      

Driftsresultat -       28 391,31           17 032,19  

      

8050 Annen renteinntekt                    2 495,05                     4 707,30  

8060 Annen finansinntekt                          60,00                                  -    

8140 Rentekostnader lån -               44 354,00  -               45 169,00  

8155 Renter og gebyr leverandører -                 2 122,83    

Sum finansielle poster -            43 921,78  -             40 461,70  

      

Ordinært årsresultat -       72 313,09  -       23 429,51  
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ASKER RIDEKLUBB - BALANSE 2021 kontospesifisert 
   

  2021 2020 
1100 Ridehus (4% saldo)                2 874 525,96             2 994 297,88  

1121 Tribune (10 år) NY 2017                     64 971,70                   72 190,80  

1122 Vanningsanlegg (10 år) NY 2017                     42 210,70                   46 900,80  

1123 Klubbrom (10 år) NY 2017                   121 133,10                134 592,30  

1124 Ridehusdør (10  år) ny fra 2019                     26 100,00                   29 000,00  

1205 Traktor (5 år) NY                     38 519,60                   48 149,60  

1205 Traktor (5 år) NY                     27 906,25                                   -    

Anleggsmidler                3 195 367,31             3 325 131,38  

      

1500 Kundefordringer                       4 275,00                     1 900,00  

1508 Reskontro Buypass-innbetalinger                                     -    -                         6,06  

1580 Avsetning tap på kundefordringer                                     -                       4 225,00  

1749 Andre forskuddbetalte kostnader                       4 020,00                     4 020,50  

1900 Kontanter                           650,00                        650,00  

1910 VIPPS                     33 086,14                   66 028,24  

1920 Bankinnskudd                     39 762,05                   59 912,33  

1930 Kapitalkonto                   632 545,72  
                630 

089,92  

Omløpsmidler                   714 338,91  
                766 

819,93  

SUM EIENDELER       3 909 706,22       4 091 951,31  
      

2050 Annen egenkapital -             1 747 525,31  -          1 747 525,31  

Egenkapital -             1 747 525,31  -          1 747 525,31  

Udisponert resultat                      72 313,09                                   -    

      

Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) -             1 675 212,22  -          1 747 525,31  

      

2221 Lån Kommunalbanken – Ridehus -             2 007 033,00  -          2 060 914,00  

2400 Leverandørgjeld -                   1 230,00  -               53 805,00  

2960 Annen påløpt kostnad -                     8 776,00  -              6 582,00  

2980 Avsatt til mesterskapsvinnere -                   14 330,00  -               20 000,00  

2981 Avsetning aktivitet stevnedeltakelse -                   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  -               33 125,00  

Kortsiktig gjeld -                227 461,00  -              283 512,00  

      

Sum gjeld -             2 234 494,00  -           2 344 426,00  

      

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -     3 909 706,22  -     4 091 951,31  

DocuSign Envelope ID: 845BC8F6-134A-45CE-B619-068C45339D37



 
 

Side 17 

 

SPORTSPLAN FOR ASKER RIDEKLUBB 2022-2023 

INNLEDNING 
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 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. 
• Det er utarbeidet regler for Ridehuset som gjelder for alle som oppholder seg i ridehuset (revidert 
pr nov. 2021). 
• Det er oppdatert regler for undervisning i ridehuset (revidert nov. 2021) 
 
UTERIDEBANE 
• Banen drives av eier av Store Berg gård og bruk må avtales med disse. 
 
REKRUTTERINGSPLAN 
• Det søkes arrangert rekrutteringskurs for våre unge og nye medlemmer til redusert pris ca. en gang 
pr. måned/kvartal. Det er 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 

DocuSign Envelope ID: 845BC8F6-134A-45CE-B619-068C45339D37



 
 

Side 18 

 

• Klubben skal benytte aktivitetsmidler tildelt fra NIF og Asker Kommune for å gi reduserte priser til 
juniorer ved helgekurs og arrangementer. 
• Per 1. januar 2022er det av styret vedtatt følgende retningslinjer for tildeling av aktivitetsmidler til 
medlemmer under 18 år: 

• Det tildeles aktivitetsmidler per medlem under 18 år 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. 

•  For kurs med ordinær timepris over NOK 400 tildeles aktivitetsmidler på NOK 150 per time 

per medlem under 18. 

• For kurs med ordinær timepris under NOK 400 tildeles aktivitetsmidler på NOK 100 per time 

per medlem under 18. 

• Styret kan vedta tildeling av aktivitetsmidler for medlemmer under 18 år 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. 

• Styret ønsker for 2022-2023 å legge til rette for å få flere ryttere med på større sponsede stevner 
og arrangementer som Promotion Cup, Comeback Cup etc. 
• Styret ønsker også for 2022-2023 å legge til rette for at flere ryttere kan delta på nasjonale 
mesterskap som Norgesserien, Kretsmesterskap, Norgesmesterskap og andre individuelle- og 
lagmesterskap 
 
DRESSUR 

• Klubben ønsker å tilrettelegge både for ryttere som ønsker å satse i sporten og for 

rekreasjonsriding. Der det er motstridende interesser og/eller begrenset tid skal trenere som 

ønsker å bidra til utvikling av ryttere i sporten fortrekkes.  

• For 2022-2023 legges til rette for følgende trenere og arrangementer 

o Vår klubbtrener Siri Skahjem har fast undervisning i ridehuset til mange av våre 

medlemmer i tillegg til enkelttimer for øvrig. 

o Det avholdes helgekurs i dressur hvert kvartal med ekstern trener 

o Det er også flere medlemmer som har faste enkelttimer med andre trenere. 

o Det kan søkes om å benytte ridehuset til kurs med klubbtrener og andre trenere. 

o Alle som deltar fast på treninger i klubbens ridehus skal være medlemmer av klubben 

og betale ridehusleie forskuddsvis per halvår. 

SPRANG 

• Klubben ønsker å tilrettelegge både for ryttere som ønsker å satse i sporten og for 

rekreasjonsriding. Der det er motstridende interesser og/eller begrenset tid skal trenere som 

ønsker å bidra til utvikling av ryttere i sporten fortrekkes. 

• For 2022-2023 legges til rette for følgende trenere og arrangementer 

o Klubbtrener i sprang er Heidi Bratlie Larsen. Hun underviser i ridehest på onsdager 

på vinterhalvåret, tider sees i kalenderen. På sommerhalvåret foregår treningene på 

hennes utebane. Medlemmer av Asker rideklubb betaler ikke baneleie hos Heidi.  

o Bomtrening med klubbtrener Fride Bakke hver mandag 

o Det avholdes helgekurs i sprang hvert kvartal med ekstern trener. Det er avsatt faste 

timer til egentrening i sprang. Oppsatt tid 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. 
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o 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 

betale ridehusleie forskuddsvis per halvår. 

 
KJØRING 
Det er medlemmer som benytter ridehuset til kjøretrening 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. 
 
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 og har flere ekvipasjer 
som trener fast i ridehuset. 
• Asker Rideklubb søker for øvrig å ha et godt forhold til utøvere og andre klubber/ staller som har 
islandshest som primær satsningsområde.  
• Thomas Larsen holder kurs med jevne mellomrom. 
 
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 2016-2020 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.           
 
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: 

• NM, KM, Norgesserien og andre nasjonale lagmesterskap 

• Asker Rideklubb kan etter søknad dekke startavgift/meetingavgift for: 

• NM, Hallmesterskap og KM individuelt 

• Øvrige nasjonale cup’er og lagstevner 
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• 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. 
• Reise- og oppholdskostnader for rytter og evt. støtteapparat dekkes ikke. Det dekkes ikke 
meetingavgift for stevner utenfor Norge. Det dekkes heller ikke start-/meetingavgift for 
stevnedeltakelse på nasjonale klasser under Norwegian Horse Festival, Kingsland Oslo Horse Show og 
tilsvarende arrangment. 
• Det tildeles ikke rytterstøtte til internasjonale mesterskap eller stevnedeltakelse hvor høyere 
organisasjonsledd (krets, rytterforbund, idrettskrets, idrettsforbund etc.) dekker hele eller deler av 
startavgiften. 
• Tildeling av støtte forutsetter deltakelse på minimum 2 av klubbens oppsatte dugnadsarbeid 
gjennom året eller tilsvarende arbeid. Tildeling av støtte forutsetter også bruk av eventuelt utdelt 
klubbmateriale på mesterskap og cup’er og at man sender inn bilder og eventuell rapport fra 
stevnedeltakelse til bruk på klubbens hjemmeside og/eller facebookside. 
• Søknadsfrist for all rytterstøtte er 1. desember med utbetaling innen 31. desember stevneåret. 

• 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 ÅRSMØTET 2022 
 
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 1. desember med utbetaling senest 31. desember søknadsåret 
 
Søknad fylles ut på eget søknadsskjema og vedlegges følgende: 

• Utskrift fra NRYF Stevne 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. Det dekkes heller ikke start-/meetingavgift for 
stevnedeltakelse på nasjonale klasser under Norwegian Horse Festival, Kingsland Oslo Horse Show 
eller tilsvarende. 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 eller 
annet tilsvarende arbeid. Tildeling av støtte forutsetter også bruk av eventuelt utdelt klubbmateriale 
på mesterskap og cup’er 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@askerrideklubb.no  
 
Styret anbefaler at det for 2022 settes av følgende midler til rytterstøtte: 
Nasjonale stevner på K-,UK-, D-, L-, E-nivå: 10.000,- 
Nasjonale individuelle mesterskap: NOK 5.000,- 
Nasjonale lag-mesterskap; NOK 5.000,- 
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