Årsberetning 2013

Styrets sammensetning
Leder: Marion Kyrresdatter (på valg)
Nestleder: Lene Heistad (ikke på valg)
Styremedlemmer: Line Hammer (ikke på valg), Rigmor Hustad (på valg), Elisabeth Hovelsen (på valg).
Juniorrepresentant: Pernille Sakshaug (på valg).
Elisabeth har fungert som økonomiansvarlig.
Vara: Siv Jannicke Okstad (ikke på valg) og Hege Overrein (ikke på valg)
Valgkomite: Kari Heistad (på valg), Therese Vådahl (ikke på valg) og Hilde Elvestad (leder, ikke på
valg).
Revisor: Ragnhild Antonsen og Elisabeth Hovelsen (begge på valg)
Styremøter:
Det har blitt avholdt 8 styremøter i 2013. Styret har hatt kontinuerlig kontakt gjennom hele året
utenom styremøtene.
Spesielle oppgaver:
Svein-Tore har opprettet egen hjemmeside: www.steinkjer-rideklubb.no
Aktivitet:
Rigmor Hustad, Line Hammer og Pernille Sakshaug har deltatt på banebyggerkurs og er nå aspiranter.
Elisabeth Hovelsen og Lene Heistad har deltatt på Steward-kurs og er nå utdannede Stewarder.
Begge kurs er dekket av klubben, Nord-Trøndelag rytterkrets og deltakerne selv.
Klubben har fått et eget ungdomsutvalg – leder er Pernille Sakshaug.
Steinkjer rideklubb har avholdt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KM lag i sprang.
Turritt – godt oppmøte.
Julegrøt - over 50 møtte.
2 utv klubbstevner i dressur
1 utv klubbstevne i sprang
2 D-stevner i dressur
2 D-stevner i sprang (inkl KM)
Knøttecup – litt færre oppmøte da Kari ikke hadde mulighet til å låne ut hester.
Grønt kort kurs – godt oppmøte. Møtet førte til to nye medlemmer.
Klubbutviklingsmøte med Guro Grønningsæter – over 30 møtte.
Velkomstsamling på solheim for Signe Skei da hun ble Norgesmester – klubben dekket kake
til alle oppmøtte og blomst til trener Kari Heistad.

Sportslige prestasjoner
Signe Skei har vunnet NM i sprang for kat 2 og vunnet en internasjonal klasse under Oslo Horse
Show. Marie Skei kvalifisterte seg og deltok i Powercontrol cup under Oslo Horse Show. Både Signe

og Marie deltok under INM, her ble Signe nr 4. Steinkjer rideklubb sitt lag tok bronse under KM lag.
Marie Skei ble kretsmester for kat 2 ponni. For første gang hadde Steinkjer rideklubb et lag
representert i KM lag dressur, laget bestod av: Hege Overrein, Siv Jannicke Okstad og Andrea
Hoffmann. Andrea Hoffmann vant sølv i KM dressur for ponni.
Steinkjer rideklubb er blitt særdeles godt representert på mange stevner i hele landet – dette er blitt
lagt merke til av andre klubber.
Økonomi:
Eget vedlegg

Medlemstall:
Medlemstall for 2013: 91 (2012: 89, 2011: 72)

