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Dis, Frøydis og Leo på kjøretur i Østmarka 

Lederen har ordet 
Etter over 20 års arbeid er endelig ridehuset reist. Det er i skrivende stund ikke 

100% ferdig ennå, men  det vil bli ferdigstilt i løpet av første halvår 2016.  

Over 20 års arbeid. Selv har jeg bare vært med i de to siste årene, og det føles litt 

som sjarmøretappen på femmila i Kollen. Klart det har vært mye arbeid og mye 

frustrasjon de to siste årene, men det kan nok ikke sammenlignes med det de 

som har gått foran har opplevd. Av alle de som har lagt ned masse energi og ar-

beid i realiseringen av dette ridehuset, er det få igjen som deltar i arbeidet.  De 

fleste av dem har vært aktive rytteres familiemedlemmer, noen av dem aktive 

ryttere selv.  Jeg vil benytte anledningen til å takke disse som har banet veien for 

oss andre. Som har sådd og  pløyd for det vi nå høster godt av. Tusen millioner 

takk! 

I 2015 har vi fått til ufattelig mye på dugnad. Jeg er utrolig stolt over å være  leder 

for en rideklubb hvor deltagelsen på dugnad er så stor, og man bare møter blide 

ansikter til tross for at de har jobbet hardt i timevis.  Vi er heldige som har et posi-

tivt mål å jobbe mot: Et flott sted hvor barna og hestene kan blomstre og nå sine 

mål, enten ambisjonene handler om mestring og selvrealisering eller konkurranse. 

Etter kverkeutbruddet sommeren 2013 har rideklubben mistet mange aktive kon-

kurranseryttere, og arbeidet med å  utvikle nye talenter er godt i gang.  Det er 

viktig at man innad i rideklubben støtter opp om hverandres konkurransedeltagel-

se, og at alle føler klubbtilhørighet og at de har støtte fra  de andre klubbmedlem-

mene. I 2016  har klubben innført stevnestøtte som blir utbetalt etter endt sesong, 

som et ledd i dette arbeidet. Rideskolen satser også på stevnedeltagelse, og klub-

ben er åpne for at de dyktigste rideskoleelevene skal kunne reise rundt på stevner 

med rideskolehestene.   

Men å være hestemenneske handler om så mye mer enn konkurranse og sløyfer. 

For mange av barna er stallen er trygt sted å være.  Selv om vi har en og annen 

gutt på stallen, er det stort sett jenter som er interessert i hester og ridning. Forsk-

ning viser at jenter blir gode ledere av å drive med hest, de blir ansvarlige men-

nesker, og det å kunne håndtere et så stort dyr, gir en mestringsfølelse som ikke 

kan sammenlignes. Lofsrud Gård er alt for disse jentene, de lever og ånder for 

dyrene og samholdet i stallen. Dette arbeider rideklubben iherdig for å bevare. 

I 2016 fyller rideklubben 25 år. Vi har fortsatt mange medlemmer som var med på 

den spede begynnelsen, flere av dem er fortsatt ryttere, noen mer aktive enn 

andre. En eller annen gang i løpet av 2016 skal dette jubileet markeres, og det blir 

meget sannsynlig i forbindelse med en offisiell åpning av ridehuset.  Vi håper flest 

mulig vil være med og feire rideklubben og at det blir en heidundrende fest! 

Ingvild Sveen, styreleder. 

Irene og Calle 
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Mål og planer for 2016 
Rideklubben har store planer for jubileumsåret 2016 . Her er en liten oversikt: 

Ferdigstillelse av ridehuset 
I løpet av  første halvår 2016, skal velferdsdelen i ridehuset  

gjøres ferdig, og ridehuset i sin helhet kan ferdigstilles. Noe 

av arbeidet i velferdsdelen må gjøres på dugnad, slik som 

maling av vegger og innredning av kjøkkenet samt oppholds-

rommet i 2. etasje. Trappa mellom etasjene skal også flisleg-

ges på dugnad. 

Uteområdet må også ordnes på dugnad. Først og fremst skal 

det lages en platting utenfor den sydlige kortenden. Der er 

det supre solforhold, og her blir det flott å sitte på kveldstid. 

Vi  skal  ordne benker og kanskje også en bålpanne. Og 

nærheten til kjøkkenet i velferdsdelen gjør denne plassen til  

et perfekt sted å spise en matbit, medbrakt eller kjøpt i kiosken. 

Bak ridehuset, vestlige langside, skal det gruses opp. Her skal vi ha en container til sprangmateriell, plass til den store trakt-

oren og  alt utstyret som hører til (skjær, harver osv). 

Inne i ridehuset skal det bygges tretribune, samt en ståtribune på øverste del av østlige langside. I løpet av sommeren må 

også vantet få enda et strøk maling. 

Bygging av ponnistall 
På plassen ved siden av huset til Vivi , skal det bygges ponnistall og en inngjerdet runderidingspaddock. Den nye ponnistal-

len består av ferdiginnredede, flyttbare containerstaller. Dagens ponnistall står utsatt til med tanke på trafikk opp til gården, 

og den nye ponnistallen vil bli et tryggere sted for både ponnier og barn. Med en runderidningspaddock vil de helt ferske 

rytterne ha et isolert sted å ri sine første steg, før det bærer ut på tur.  I helgene kan vi også tilby runderidning i denne 

paddocken, for turgåere med barn og andre besøkende.  

Mye av dette arbeidet må utføres på dugnad, og vi begynner allerede i påsken. Er du likevel hjemme denne uka, kom gjerne 

og hjelp oss. 

Stevner og andre 
arrangementer 
Vi har planlagt mange arrange-

menter i 2016. 9 distriktstevner er 

lagt inn i Horsepro, og i tillegg vil 

det bli arrangert skoleheststevner. 

Juniorstyret har store planer for de 

yngre medlemmene, og vi håper 

også å få arrangert flere kakelotte-

rier, som har vist seg å være en 

fantastisk inntjeningskilde.  

 

 

Fra byggingen av ridehuset. 



 5 

To glade gutter på Flindrum Fjotten. Fjotten avgikk dessverre ved 
døden i 2015, grunnet råte... 

Tillitsvalgte 2015 
I tillegg til styret, blir  revisor og valgkomite valgt på årsmøte. 

Leder, nestleder, sekretær og økonomiansvarlig velges for to 

år. For å forhindre at fire ressurspersoner forsvinner fra styret 

samtidig, er leder og sekretær på valg det ene året, og nest-

leder og økonomiansvarlig på valg det andre året.  

I 2015 har sammensetningen sett slik ut: 

Styret 
Leder:                         Ingvild Sveen (ikke på valg) 

Nestleder:                  Silje Hall Torgersen 

Økonomiansvarlig:   Ellen Rognaldsen 

Sekretær:                  Jeanette Solheim til oktober 2015 

Fra oktober 2015 har Ellen Jenssen og Silje Hall Torgersen 

vekslet på sekretæroppgavene. 

Styremedlemmer: 

Line Bjørk Flaa 

Bjørn Zarbell 

Rita Pedersen 

Ellen Jenssen 

Trine Stenslet 

Ungdomsrepresentanter: 

Synne Neeb (ikke på valg) 

Ida Storlid Vardund (ikke på valg) 

Vara: 

Trine Stenslet var vara til oktober 2015, da trådte hun inn i 

styret som styremedlem. (ikke på valg) 

Revisorer 
Eva Hylin 

Bente Meldalen 

Valgkomite 
Heidi Sjølie 

Julie Fogge Sjørbotten 

Victoria og Dixie 
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Styrets arbeid 
Siden styret i Søndre Nordstrand Rideklubb betjener både stallens drift, rideskolen og klubbdriften, er det mye  å ta tak i, i 

løpet av året. Hver enkelt styremedlem har sine dedikerte oppgaver, for at man skal kunne dekke over mest mulig og at den 

nødvendige oppfølgingen blir gitt.  

Hovedfokus i 2015 har vært byggingen av ridehuset. Dette arbeidet er presentert i ridehuskomiteens bolk av årsmeldingen. 

Vi har også jobbet mye med videreutvikling av rideskolen og driften, og ansatte  sommeren 2015 Kari Øye som daglig leder, 

for å ta hånd om dette arbeidet. Rideskolen fikk umiddelbart en oppsving, og i løpet av 14 dager var alle kurs fulle med ven-

teliste. Videre har vi jobbet for å skaffe midler til ferdigstillelse av velferdsdelen til ridehuset, både ved å arrangere kakelotte-

ri, og ved å fri til Oslos politikere. 

Høsten 2015 ble rideklubben v/styret saksøkt av Julie Fogge Sjørbotten. Rettsaken ble avholdt i 2016 og i skrivende stund 

er ikke utfallet av denne klart ennå. 

I forbindelse med ansettelsen av Kari Øye som ny Daglig Leder og planene for utvikling av driften på dagtid, gikk rideklubben 

til innkjøp av to alpakkaer, Oscar og Tobias. Disse ankommer Lofsrud i 2016. 

Tidlig i 2015 ble det publisert et mulighetsstudie for Mortensrud-området på Oslo Kommunes nettsider. Det ble varslet at 

man skulle begynne et arbeid med planlegging av fortetting og utbygging av friarealene  i området Mortensrud og Lofsrud 

mot Klemetsrud, og et av forslagene innebærer at områdene rideklubben disponerer i dag vil bli sterkt redusert. Områdene 

våre er allerede på randen av hva som er tillatt i henhold til Mattilsynets regler for hestehold, og styret har lagt mye arbeid 

ned i å synliggjøre dette for de rette instanser.  Vi håper vår stemme har blitt hørt, og at vi  kan disponere de samme områ-

dene vi har i dag, også i framtiden. 

Det har vært stor stevneaktivitet i 2015, og dette kan du lese mer om i stevnegruppas del av årsmeldingen.  

Driftstyret, som tar seg av personalsaker og den umiddelbare driften av stall/rideskole, har bestått av Line Bjørk Flaa, Silje 

Hall Torgersen, Trine Stenslet, Ellen Rognaldsen og Ingvild Sveen. 

Rebecka og Cindy 



 7 

Spranggruppa 
Spranggruppa har vært ledet av Maiken Kristiansen og Augustina Eline Berg.  

Etter et opphold for de fleste over vinteren, ble sprangtreningene satt i gang igjen i slutten av april. Nytt for dette året var 

bytte av klubbtrener, da til Inger Cathrine Bugge. Noen fortsatte for Kai Roger Hansen, som også har trening hos oss. 

Mange av våre ryttere og hester kom raskt i form, og spranggruppefølelsen deretter. Våre ryttere har generelt gjort det 

godt på stevner, og hatt mage sløyfer med hjem til samlingen. Vi alle har for eksempel Hedvig Hall Torgersen friskt i min-

net, som sammen med kategori 3 ponnien Cledwyn Delilah vant en klasse på Kingsland Oslo Horse Show, samt en and-

replass på samme stevnet. Vi er stolte over alles prestasjoner og våres gode humør gjennom stevnene og treningene i 

2015. 

Hjemme ble det arrangert svært vellykkede utvidete klubbstevner, distrikt stevner og banetrening. Dette har gitt oss mer 

erfaring og en ny drive til å få vellykkede sprangstevner i 2016 både ute og hjemme. Med åpningen av ridehuset har vi 

også fått trent noe i løpet av vinteren, som gir året 2016 et godt utgangspunkt for enda større suksess og samhold i grup-

pen.  

 

Arbeidsgruppene 
I tillegg til styret, har rideklubben flere arbeidsgrupper som jobber med sine spesifikke oppgaver.  Disse gruppene 

har som regel minst en deltager fra styret, resten består av klubbmedlemmer, hovedsakelig oppstallører. Det er 

frivillig å være med i disse gruppene, men styret ønsker at hver oppstallet hest har en tilknyttet person i en av ar-

beidsgruppene våre. Vi vil veldig gjerne også ha flere foreldre av rideskoleelever i disse gruppene. 

Stevnegruppa 
Vi startet 2015 med stor optimisme, og hadde planlagt årets første dressurstevne i mars. Da stevnene for 2015 ble 

planlagt i 2014, var vi sikre på at vi hadde et ferdig ridehus, så mars-stevnet var opprinnelig ment å gå innendørs. 

Dessverre var ikke ridehuset klart, og utebanen så ut som en skøytebane, så stevnet måtte avlyses.  

Videre i sesongen klarte vi å avholde fem D-stevner i dressur og ett D-stevne i sprang, samt ett UK-stevne i sprang. 

Ett D-stevne i sprang på høsten ble avlyst på grunn av svømmebasseng på ridebanen. 

Alle dressur- og sprangstevnene ble avholdt med klasser for rideskolen i forkant, og det til stor glede for rideskolebar-

na. De fikk muligheter til masse stevnetrening i 2015, og for enkelte av dem kulminerte det i deltagelse i FERD ride-

skolecup på slutten av året. 

Det ble avholdt et Mounted games-stevne i rideklubbens navn i august. Voltigegruppas årsmelding forteller om vol-

tigestevnene i 2015, så les mer om det der. Vi har også hatt en banetrening i sprang som erstatning for et stevne hvor 

vi ikke fikk fatt i nok teknisk personell. 

Siden 80% av stevnegruppa består av styremedlemmer, er styret sterkt involvert i både planleggingen og gjennomfø-

ringen av stevnene våre.  For framtiden er det er uttrykt ønske at flere aktive ryttere deltar i planleggingen av stevne-

ne, gjerne også deltagere/foreldre fra rideskolen.  

Leder for Stevnegruppa er Heidi Sjølie. 
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Dressurgruppa 
I 2015 har vi hatt Mette Johansen som dressurtrener. Mette som trener har mange vært veldig fornøyd med, og vi har hatt 

stor pågang på treningene. Ettersom vi ikke hadde ridehus vinter 2014/2015, startet treningene først opp da det var mulig å 

trene ute i mars 2015. Fram til sommeren var det treninger på fredagene. Etter ønsker fra flere om å endre dag, ble treninge-

ne etter sommerferien flyttet til torsdager. Med dette var det flere som hadde muligheter til å være med å trene, og vi har høs-

ten 2015 hatt trening hver torsdag og annenhver fredag for at flest mulig av klubbens medlemmer har kunne blitt med. Det 

har vært totalt 14 hester fast med på treningene, og da har vi periodevis også hatt personer på venteliste for å kunne bli med 

fast. Vært noe mindre pågang i vinter 2015, på grunn av dårlig bunn i ridehuset, og ikke optimale treningsforhold. Men dette 

håper vi kommer skikkelig på plass i 2016, slik at det vil bli optimale forhold igjen. Mette fortsetter videre med treninger hver 

torsdag og annenhver fredag i 2016.  

Klubben har også arrangert flere distriktsstevner i dressur i 2015. Her har det vært klasser i alt fra rideskoleklasser opp til MB

-nivå. Vi har hatt mange startende på stevnene, både av klubbens medlemmer og utenifra. Stevnene har gått bra, og jeg 

mener vi kan si oss fornøyde med arrangeringen av disse. Flere av klubbens medlemmer har hevdet seg godt i mange av 

klassene. Tilbakemeldingene på stevnene fra andre har også vært svært positive. Vi håper på flere gode stevner videre i 

2016. 

Heidi Bjønness for dressurgruppa 

Voltigegruppa 
Søndre Nordstrand rideklubb har i 2015 hatt 2 voltige-

kurs knyttet til rideskolen og en øvetgruppe som har 

trent på privathest. Sylvester har blitt en fin voltigehest 

for de yngre og har deltatt på flere stevner med godt 

resultat. Rideskolens voltigegrupper ble trent av Silje 

Rødland Hammer (vår 2015), Helene Skjørten Solheim 

(høst 2015) og Marit Walløe.  

Øvetgruppa blir trent av Lilly Weldingh. 

Klubben har avholdt 4 voltigestevner i 2015. Voltigegrup-

pa fikk 2.plass i Flyercup i 2015 med nest flest starter på 

voltigestevner dette året. Premien var på 3000 kroner. 

Vi har deltatt på NM i år med 3 deltagere kvalifisert for 

NM-klassen. I mangel på en større og mer rutinert vol-

tigehest, stilte alle tre på Sylvester. Oppgaven var litt i 

største laget for ham, men likevel greide Silje Rødland 

Hammer en fin 5.plass. 

I C-klassen fikk Sylvester 1. og 2.plass med Sol Aurora 

Skullerud Rokstad og Siril Østli. 

Silje Rødland Hammer representerte klubben på Nordisk 

mesterskap i juli og oppnådde en fin 12.plass i junior-

klassen. 

Vi har hatt deltager på internasjonal voltigeleir i Dan-

mark, på samlinger med trenere fra USA og Danmark og 

har fått to av klubbens medlemmer utdannet som dom-

mere i voltige.  

Voltigegruppa 2015 v/ Marit Walløe 
Fra voltigestevnet.  
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Juniorstyret 
Gruppas sammensetning:  

Synne Neeb  

Ida Storlid Vardund  

Marte Snefjellå  

Frøydis Nikita Nygaard Sveen  

Jenny Hall Torgersen  

Selma Sæthre 

Medlemmer som har vært borte pga. skole:  

Emma Nerås Folkestad  

Kaja Stenslet Johansen  

Juniorstyret har avholdt 11 møter i 2015/16.  

Juniorstyret ved Søndre Nordstrand Rideklubb er gruppa som har 

ansvar for at alle barn og unge på stallen har det bra og har nok å 

finne på. Vi har også to representanter i hovedstyret. I 2015 har ju-

niorgruppa gjennomført flere arrangementer. Vi har hatt jevnlige teg-

nekonkurranser og har begynt med instagramkonkurranser nå nylig 

da interessen for tegning minket. Vi gjennomførte i starten av året en 

åpningsdag for rideskolen med lek og grilling for store og små, med 

stor suksess. Juniorgruppa hadde også en svært suksessfull hal-

loween-parade for både rideskolen og privatoppstallørene. Vi hadde 

spøkelseshus på loftet, godteri og konkurranser. Det virket som om 

alle koste seg! I november gjennomførte vi nok en filmkveld, men 

hadde litt tekniske problemer så det heller ble en hyggekveld med 

leker og pizza. Som i fjor sto også juniorgruppa for underholdning på 

juleshowet. Vi har mange planer for 2016, både helt nye og gjentakel-

ser av gamle suksesser.  

Synne Neeb 

Fra åpningsdagen for rideskolen 

Hedvig og Marte 
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Dugnadsgruppa 
I 2015 ble det avholdt to store dugnader i tillegg til beitedugnad og mange små-dugnader i forbindelse med stevne, juleshow 

og  andre konkrete oppgaver.  

Vårdugnaden fikk vi gjort ufattelig mye, alt hindermateriellet ble malt, vi fikk laget passasje mellom beitene fra gamle uteba-

nen til den store, låvebrua ble demontert og nytt kjøkken ble montert i dommerbua ved den store ridebanen.  I tillegg fikk vi 

ryddet gammelt rask ut av sydlige del av låven. Det var utrolig mange som hjalp til , og vi er dypt takknemlige for alle som tok 

i et tak. 

Høstdugnaden ble fordelt over to helger, og vi fikk ferdigstilt låvebrua med rekkverk, ryddet i redskapsboden ved vaskerom-

met. Redskapsboden og murveggen på utsiden av skoleheststallen ble malt, og nordlige del av låven ble ryddet.  

Av smådugnader kan nevnes: Plukking av isopor etter stormen som tok med seg det ridehuset var pakket inn i, maling av 

vantet i ridehuset, og transport av høyballer opp i ridehuset før og etter juleshowet 

Låvebrua før 

Ny, sikker låvebru 

Juliane maler hindermateriell 

Trygve demonterer låvebru 
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Sponsorgruppa 
Sponsorgruppa har jobbet med å få inn penger til ferdigstillelse av ridehuset, samt å knytte kontakt med potensielle sponso-

rer. Arbeidet har vært utfordrende, da ridehuset ikke har vært ferdig, og det er vanskelig å synliggjøre hva en potensiell spon-

sor kan få tilbake ved reklame i ridehuset uten noe konkret å vise til.  Gruppa har dessverre også gjennomgått en del utskif-

ting av personell, noe som har svekket framdriften og hemmet gruppa på flere måter.  

Kakelotteri 

Ellen Jenssen i sponsorgruppa og juniorstyret har samarbeidet med gjennomføringen av 3 kakelotterier på Senter Syd. Dette 

har vært en stor suksess, og inntjeningen har ligget på over 10.000,-  hver gang. I tillegg til kakelotteriet har juniorene leid 

ponnier fra rideskolen i runderidning, noe som har bidratt godt til inntjeningen.  

Runderidning på Senter Syd: Lucas og Synne, Marte og Ruff, Kaja og Charlie, 
Frøydis og Ylva. 

Kakelotteri på Senter Syd 

Heidi B og Nestor 

Tulle 
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Ridehuskomiteen 
Ridehuskomiteen består av Bjørn Zarbell, Geir Tore Snefjellå, Ellen 

Rognaldsen (økonomi) og Ingvild Sveen. De to sistnevnte har spora-

disk deltatt etter behov. 

2015 var året ridehuset skulle ferdigstilles, og i følge framdriftsplanen 

som ble utarbeidet i januar, skulle det være mulig å ri innendørs et sted 

mellom april/mai. Dessverre sprakk framdriftsplanen, og vi fikk ikke 

midlertidig brukstillatelse før 6. november 2015.  

I januar 2015 var støpingen av fundamentene i gang, og 20 januar kom 

stålet som holder ridehuset oppe. I begynnelsen av februar begynte de 

å montere vegger, og dette arbeidet pågikk ut mars. I april kom graver-

ene som skulle jevne ut bunnen under ridebanen, og da ble fjell avdek-

ket, og arbeidet  med bunnen stoppet opp.  

Vinduer og dører kom på plass i begynnelse av mai, og 19. mai ble 

fjellet inne i ridehuset sprengt bort.  

I midten av juni ble muren under vantet samt tribunen støpt, og vantet i 

tre med dører og syveport stod ferdig i slutten av juni. 

I juli skjedde det lite, og rideklubbens medlemmer brukte tiden til å 

male vantet på dugnad. Heiseportene ble montert, og det nederste 

laget av ridebanebunnen ble lagt i begynnelsen av august. I midten av 

august ble viftene i taket montert, og elektrikeren begynte sitt arbeid.  

I september ble det gjort mye arbeid utendørs, med planering av mas-

ser rundt ridehuset, grusing for platting utenfor sydenden av ridehuset, 

og ny vei ble laget fra stien gjennom skogen ved kirka. I oktober jobbet 

fortsatt elektrikeren med sitt i ridehuset, høyttaleranlegget kom på 

plass, og rideklubben var tom for midler til å ferdigstille velferdsdelen. 

Vi skjønte at vi måtte søke om midlertidig brukstillatelse fra Plan og 

Bygningsetaten, for å kunne bruke ridedelen selv om velferdsdelen 

ikke var ferdig.  

Det ble søkt om mer midler hos Oslo kommune, og mens vi ventet på 

midler brukte vi de siste kronene i kassa til å få gjort så mye som mulig 

i velferdsdelen, med tanke på at vi muligens måtte ta arbeidet på dug-

nad. 
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 Før pengene tok slutt var forskaling til vegger i 1 etg, etasjeskille og vinduene i 2. etg på plass. Traktoren som er skal bru-

kes som å have/slodde ridebanen kom tidlig i november.  

6. november fikk vi midlertidig brukstillatelse etter super innsats fra vår støttespiller sivilarkitekt Thomas Eide. Thomas har 

hjulpet oss gjennom flere omganger mot PBE, og takket være ham har vi korrekt utfylte papirer ved innsending, noe som 

letter saksbehandlingstiden.  

I forbindelse med  den midlertidige brukstillatelsen inviterte vi media til å dokumentere hendelsen, og vi fikk flotte artikler på 

hest.no, i Nordstrands Blad og i avisen Oslo Syd.  

De siste månedene av 2015 slet vi voldsomt med ridebanebunnen. Den var dyp og løs, og til tross for stor innsats fra med-

lemmer og ansatte fikk vi ikke pakket den godt nok sammen til at den var tilfredsstillende. Vi klarte likevel å gjennomføre 

SNORDs første juleshow i det nye ridehuset.  

19. desember fikk vi beskjed fra Oslo Kommune om at vi var blitt tildelt midler til ferdigstillelse av velferdsdelen, og det arbei-

det startet opp i 2016. 
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Ansatte 
Fram til sommeren 2015 hadde Julie Fogge Sjørbotten an-

svaret for rideskolen i et vikariat for Caroline Wang Hansen, 

som var sykemeldt. Nikoline Giller jobbet som instruktør i 

ponnirideskolen, og hadde en dag i uken i hovedrideskolen. 

Høsten 2015 tiltrådte Kari Øye som Daglig Leder. Inga 

Rebbeng arbeidet som instruktør to ganger i uken, og Alana 

Åsberg og Gry Oden Olsen jobbet i ponnirideskolen.  

I stallen har Christine Andersson jobbet som stallmester, og 

Augustina Berg har jobbet som stallmedarbeider. Høsten 

2015 fikk vi to lærlinger, Jane Irene Foss og Veronica 

Amundsen. I tillegg til disse har mange dyktige helgevakter 

og vikarer hjulpet oss med driften. 

Line Flaa har vært personalansvarlig hele perioden. Trine 

Stenslet har bistått personalansvarlig ved møter mm. 

 

Teknisk personell 
Rideklubben har dessverre ikke fått utdannet noe nytt teknisk 

personell i 2015. Styret mener det er svært viktig å utdanne mer 

teknisk personell i rideklubben. Ønsket har vært å utdanne ba-

nebygger, steward, dressurdommer og sprangdommer i første 

omgang. Ønsker du å utdanne deg, ta kontakt med styret. 

HMS 
Stallmester Christine Andersson og Daglig leder Kari Øye har i 

2015 tatt kurset «Bransjestandard hest» som kulminerer i en 

sertifisering for stallen som heter «Godkjent hestebedrift». Den-

ne sertifiseringen viser våre kunder at vi følger lover og regler, 

og at vi tar HMS på alvor.   

Skolehestene 
I løpet av 2015 har vi hatt en del utskiftinger i skoleheststal-

len. Vi hadde to hester på lån fra Lefdals rideskole, Fight 

reiste tilbake til Lefdals i februar og Kevine i juni. Vi hadde 

Lykke på prøve til i mai, da reiste hun tilbake til eieren sin. 

Kamille solgte vi i desember til samme pris som vi kjøpte 

henne for, 40.000,- 

Malte ble kjøpt som rideskolehest i januar, Prins i mars og 

Blenda i september. I tillegg går Kari Øye sine hester i ride-

skolen, Lillegutt kom i september og Carmela i oktober. 

Cina og Malte 

Synne og Sylvester 
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Stallplasser 2015 
Stallen har hatt fullt belegg hele året. Noen oppstallører har valgt å flytte hesten sin til andre staller når den store ridebanen 

vår ikke har vært ridbar, men de har betalt tomboksleie i denne perioden. Det har vært avholdt ett oppstallørmøte i 2015. 

 Oppstallørene har gitt tilbakemelding om at informasjonsflyten fra styret er så tilfredsstillende at det ikke er behov for opp-

stallørmøter. Styret har varslet at det er bare å si ifra hvis behovet oppstår igjen. 

Det er i dag lang venteliste på stallplass på Lofsrud Gård. 

Økonomisk støtte 2015 
Klubben har til sammen fått: 

Norges Rytterforbund: kr 3.000,- 

Norges idrettsforbund kr 257.076,- 

Oslo Idrettskrets kr. 82.750,- 

Norsk tipping (grasrot) kr. 7.932,- 

Bingo: kr 118.000,- 

Spillemidler utebanen: kr. 350.000,- 

Konkurransestøtte 2015 
Lag til Norgesserien og KM ponni ble støttet med 

totalt kr. 1.200,- 

Rideklubben har i 2015 ikke hatt mulighet til å dek-

ke avgift til start for ryttere i individuelle klasser. 

Klubbtrenere 2015 
Sprang: Inger Bugge, Kai Roger Hansen 

Dressur: Mette Johansen 

Voltige: Marit Walløe, Silje Rødland Hammer, Helene 

Skjørten Solheim og Lilli Weldingh.  

Ridebanene 
I 2015 har den store ridebanen fungert greit. Ved stor nedbør blir den dessverre som et svømmebasseng, og vi har ved flere 

anledninger sett oss nødt til å «drenere» ridebanen manuelt med bøtter, spader og trillebår.  

Den gamle banen trenger påfyll av masse, men siden det er bygd containerlagerplass ved siden av banen er adkomsten 

med laste bil en utfordring. Det er likevel noe styret vil ta tak i 2016. 

Ridebanebunnen i ridehuset var ekstremt vanskelig de månedene i 2015 vi kunne benytte den. Heldigvis bedring i 2016. 
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Valg 
Valgkomiteen har bestått av Heidi Sjølie og Julie Fogge Sjørbotten 

Innstilling: 
Ingvild Sveen - Styreleder 

Silje Hall Torgersen - Nestleder 

Ellen Rognaldsen - Økonomiansvarlig 

Lisbeth Tranung Holtebu - Sekretær 

Styremedlemmer: 

Bjørn Zarbell 

Ellen Margrethe Jenssen 

Line B. Flaa 

Rita Pedersen 

Ungdomsrepresentanter: 

Synne Neeb 

Ida Storlid Vardund 

Vara: 

Trine Stenslet 

Revisorer: 

Øyvor Dalan Vik 

Cathrine von Zedtlitz-Neukirchen 

Valgkomite: 

Øyvor Dalan Vik 

Cathrine von Zedtlitz-Neukirchen 

Ylva på vei til sommerbeite 

Ruff 

Kaja og Shiroz 


