
 1 



 2 

Innholdsfortegnelse 
Lederen har ordet…………………………………………..…..Side 3 

Mål og planer for 2019………………………………………..Side 4 

Tillitsvalgte 

Styret  og tillitsvalgte 2018…………………………………..Side 4 

Styrets arbeid…………….………………………………………..Side 5 

Arbeidsgruppene 

Stevnegruppa…………….………………………………………...Side 5 

Dressurgruppa…………….………………………………………..Side 6 

Voltigegruppa…………….………………………………………...Side 7 

Sponsorgruppa…………….………………………………………..Side 8 

Juniorgruppa……………….………………………………………..Side 11 

Spranggruppa……………….……………………………………….Side 12 

Dugnadsgruppa……………….…………………………………….Side 13 

Stall og rideskole 

Rideskolehestene………………………………………………..Side 14 

Ansatte………………………………………………………………..Side 16 

 

Klubbdrift 
Teknisk personell/kurs…………………………………….....Side 17 

Stallplasser …………………………………………………………Side 17 

Økonomisk støtte………………………………………………..Side 17 

Klubbtrenere……………………………………………………….Side 17 

Konkurransestøtte……………………………………………...Side 17 

 

Valg 
Valgkomiteens innstilling…………………………………...Side 18 



 3 

Lederen har ordet 

I 2018 ble Søndre Nordstrand Rideklubb godkjent som satsingsklubb i 

Norges Rytterforbund sitt klubbsatsingsprogram. I tillegg fikk vi utdelt 

prisen som Årets Rideklubb 2017 i Oslo og Akershus Rytterkrets. 

En annen ting rideklubben har blitt skikkelig gode på i 2018, er sosiale 

medier. På årsmøtet i mars kom Adélie Dorseuil inn i styret, og hun  

startet opp rideklubbens instagramkonto, @snordinsta. Ved årsskiftet 

hadde kontoen over 500 følgere, og rideklubben har virkelig blitt lagt 

merke til. Adélie legger ut små snutter fra hverdagen, fra stevner og fra 

treninger. Både rideskolen og privatrytterene er representert i  

innleggene, og vi har fått utrolig mange positive tilbakemeldinger på 

arbeidet Adélie gjør :-) 

 

Å synliggjøre klubben er viktig i flere sammenhenger. Planen for  

utbyggingen av Mortensrud er nå i sluttfasen, men det er fortsatt viktig 

at kommunen og idretten i bydelen ikke overser Søndre Nordstrand  

Rideklubb i prosessen. Vi har fortsatt en del behov som ikke er dekket, 

blant annet flere ridebaner (et ridehus til?) og ikke minst,  

biloppstillingsplasser når vi har stevne. Vi jobber hardt for å bli sett og 

hørt.  

Rideklubben er stadig på jakt etter måter å tjene inn penger på, penger som skal gå til utvikling av Lofsrud Gård.  

I tillegg til å søke legater og stiftelser, samt kommunale utlysninger av midler, har vi satt i gang SNORD-shoppen.  

I shoppen kan man kjøpe utstyr til både rytter, hest og hund. Shoppen er i en tidlig startfase, men planen er at vi 

skal få et større utvalg varer, økt åpningstid og kanskje også en nettbutikk, i løpet av 2019.  Enn så lenge er  

rideklubben eneste eier av SNORD-shoppen, og alle inntekter går direkte til rideklubben.  

I 2019 fortsetter arbeidet med videreutvikling av rideklubben og anlegget. Det legges ned utallige dugnadstimer, 

og vi er utrolig takknemlige ovenfor alle som bidrar, med smått og stort. Målet for oss alle er å skape det beste 

stedet vi kan, både for både barn, voksne og ikke minst hestene, som vi er så glade i. 

Ingvild Sveen 

Styreleder 

Fra uttaket til  

Hobbyhorsingkonkurransen 

på Oslo Horse Show 2018: 

 

Astrid, Helen, Sofia, Oda, 

Henriette og Ingrid. 

Henriette gikk av med  

seieren og representerte 

rideklubben på Oslo Horse 

Show 
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Mål og planer  

for 2019 
Ferdigstillelse av ridehuset 

Som tidligere år, er også planen i år å bli ferdig med 

ridehuset. Det gjenstår fortsatt litt arbeid i  

velferdsdelen, som etablering av ventilasjonsanlegg. 

Vi håper vi kommer i mål med dette i løpet av første 

halvdel av 2019.  

Vaskemaskin 

Sommeren 2017 tok stallens vaskemaskin kvelden. 

Mye av årsaken til at den ikke fungerer lengre er at  

vaskespiltet, der den stod, er ikke et egnet sted for 

fintfølende elektronikk.  

Taket på Rytterbua 

Taket på Rytterbua er i en slik tilstand at det må 

gjøres noe med. Det er omfattende lekkasjer og  

dette er vi fått midler av Oslo kommune til å  

utbedre. Dette arbeidet må bli ferdig i løpet av  

våren 2019  

Utstyrsbrakke 

Behovet for et sted å oppbevare hindermateriell og 

dressur-rail nede ved utebanen er prekær, og i 2019 

håper vi på å få satt opp en midlertidig brakke til 

dette formålet. Plassering og utforming er ennå i det 

uvisse. 

Nye ridebaner 

Vi har søkt Idrettens samarbeidsutvalg om nye ride-

baner evt enda et ridehus. Dette er planer som er 

helt i startfasen, og vi antar at det vil ta mange år 

før de realiseres. Men arbeidet er påbegynt, og vil 

fortsette i 2019. 

Tillitsvalgte 2018 
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 nestleder og økonomiansvarlig på valg det 

andre året. 

I 2018 har sammensetningen sett slik ut: 

Styret 
Leder: Ingvild Sveen (på valg) 

Nestleder: Line Flaa (ikke på valg) 

Økonomiansvarlig: Ellen Rognaldsen (ikke på valg) 

Sekretær: Lisbeth Tranung Holtebu (på valg) 

Styremedlemmer: (velges for ett år av gangen) 

Trine Stenslet 

Jette Schack 

Rita Pedersen 

Morten Bogerud 

Mette Langvik 

Vara: Adélie Dorseuil 

Ungdomsrepresentanter: 

Siri Kvarsvik Arntzen 

Thale Dannevig 

 

Revisorer: 

Idunn Steinnes 

Øyvor Dalan Vik 

 

Valgkomite: 

Elisabeth Lauvbakk 

Ann Kristin Hoff 

Alana Åsberg 

Rikke forsøker å 

spraye Max med 

fluespray på beitet, 

men det skal ha 

ikke ha noe av! 
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Styrets arbeid 
I 2018 har styret jobbet mye med å finne den  

perfekte rideskolehest. Vi har stort sett handlet 

hest i Danmark, men også i Sverige, Belgia og  

Litauen.  

Forkrisen har også medført en del arbeid, da vi  

tidligere har hatt en fast leverandør av grovfor.  

Etter at prisene skjøt i været har vi arbeidet med å 

finne alternative og rimeligere løsninger. Ikke et 

enkelt arbeid, da kvaliteten på grovforet ofte er 

vanskelig å avgjøre før man har åpnet en ball. Siden 

vi har begrenset med lagringsplass for grovfor på 

stallen, var vi nødt til å anskaffe en maskin som kan 

håndtere høyballer på over 600kg. Slike maskiner 

koster mer enn rideklubben har midler til, så vi har inngått en leieavtale med Morten Bogerud om ev landbruksma-

skin som heter Avant. Takket være Avanten har vi hatt muligheten til å bestille store partier med grovfor. 

Rideskolen har deltatt i det nyoppstartede Oslo Rideskolecup, en konkurranse hvor de 8 rideskolene i Oslo  

konkurrerer mot hverandre. En lærerik opplevelse for elevene som får være med ut og starte på andre  

rideskolehester. 

I begynnelsen av 2018 var planen at vi måtte renovere  

utebanen i løpet av sommeren. Så vi søkte om midler  

gjennom «krafttak for ridebanebunner» men fikk avslag fordi vi 

har tidsbegrenset kontrakt med Oslo kommune. Etter mange 

møter med eksperter og entreprenører kom vi fram til at det 

hastet mer med å få renovert bunnen i ridehuset, og i septem-

ber fikk vi ny ridebanebunn i ridehuset. Etter den tid har  

antallet startende på stevnene våre gått markant opp og alle er 

strålende fornøyde med den nye bunnen.   

Ellers har styret hovedsakelig arbeidet med drift av stallen og 

rideskolen, samt arrangering av stevner.  

Arbeidsgruppene 

Stevnegruppa 
I 2018 har vi hatt cirka en stevnehelg i måneden unntaksvis i juli og desember. I februar arrangerte vi første 

runde av Oslo Rideskolecup hvor det kom elever fra EKT rideskole, Alna ridesenter, Tanum rideskole avd 

Stubberud samt selvsagt vår egen rideskole.  

I mars arrangerte vi første runde av OARK-cupen over to dager, og i november arrangerte vi KM i dressur som 

gikk over to dager og to baner. I november gikk også finalene i klubbmesterskapene. Vi har også arrangert et 

voltigestevnet.  

Vi arrangerte til sammen 1 voltigestevne, 7 dressurstevner og 9 sprangstevner. 

Med ny bunn i ridehuset ser det ut til at vi tiltrekker oss enda flere startende noe som har gjort at de  

stevnene som går inne har blitt fulle før påmeldingsfristen har gått ut. Det er klart at det hjelper på at vi har 

vært jevnt over flinke til å arrangere stevner, samt at vi er flinke til å gjennomføre stevner. 

Stevnegruppen ser også etter flere og nye medlemmer som ønsker å bidra i større grad rundt planlegging og 

gjennomføring av stevnene for sesongene 2019 og videre.  

Stevnegruppen ved leder Siri Kvarsvik Arntzen 

Adele og Felix på Halloweenstevnet 

Rikke/Zola og Thale/Yellow 
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Dressurgruppa 
I år som i fjor har vi hatt Margrethe Janbu som 

klubbtrener, med stor suksess. Treningene er 

fortsatt populære, og passer for ryttere i alle 

nivåer. Margrethe er på plass hver mandag, og i 

tillegg har vi en uke med treningsleir om  

sommeren. Hun er en opptatt dame som 

(dessverre) ikke bare er treneren vår, men hun 

stiller opp på stevner og har ekstratreninger når 

hun kan. I 2018 hadde vi også helgetrening med 

Kristoffer Nyquist, som var populært, og å få til 

flere helgetreninger med andre trenere er noe 

som skal jobbes med i 2019. Selv om én trener 

fungerer veldig bra betyr ikke det at man ikke 

 

I 2018 arrangerte vi ni dager med dressurstev-

ner, ute som inne. Klubbmesterskapet for  

privatryttere gikk gjennom hele året, og man 

kunne være med uansett hvilken klasse man 

starter – med litt plusspoeng jo høyere klasse 

man red. Finalen gikk i november, og gullet gikk 

til Tonje Waage Zarbell / Sands Tulle, sølv til 

Julie Årebrot Skai / Keemoore, og bronse til  

Birgitte Forsland / Henris. Vi arrangerte også 

rideskolemesterskap i LC, der gullet gikk til  

Margrethe Løyland, sølv til Cina Hoff Sekkelsten 

og bronse til Irene Relbo. 

 

 

Årets store høydepunkt var nok kretsmesterskapet 

som vi arrangerte i september. Aldri før har Søndre 

Nordstrand arrangert KM i dressur (så vidt jeg vet), og 

nytt av året var at lag og individuelle klasser gikk over 

samme helg. I tillegg hadde vi enkelte åpne klasser, og 

stevnet gikk derfor på to forskjellige baner. Takket 

være god organisering og veldig god hjelp fra mange 

medlemmer gikk det heldigvis bra! De individuelle 

klassene gikk over to dager, med lagkonkurransen for 

En del av rytterne som er med på klubbtreninger i dressur for Margrethe Janbu. Margrethe står som nummer 

to fra høyre  

Medaljevinnerne under klubbmesterskapet i dressur, alle 

klasser. Gull til Tonje/Tulle, sølv til Julie/Keemoore og 

bronse til Birgitte/Henris.  
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hest «innbakt» i første avdelingen for KM senior, som gikk i LA:5. Lagkonkurransen var veldig populær, med 

mange startende. Ekstra stas var det at vi stilte med hele to lag – og at første laget tok sølv! Førstelaget besto 

av Rebecka Tranung Holtebu / Wedge, Tonje Waage Zarbell / Sands Tulle og Birgitte Forsland / Henris.  

Andrelaget besto av Siri Kvarsvik Arntzen / Shiroz og Susanne Madeleine Lindø Grure / Confetti of Delight. 

Tonje og Tulle hadde en kjempehelg, og tok i tillegg en individuell sølvmedalje i seniorklassen som i tillegg til 

LA:5 lørdag gikk i MB:2 søndag. I 2019 håper jeg vi også får med oss et ponnilag (eller to), det spirer og gror 

godt i dressurgruppa om dagen! 

Til slutt ønsker jeg å takke dressurgruppa for nok et fint og lærerikt år, jeg synes det er veldig gøy å se hvor 

hardt alle jobber for å nå sine mål – store som små, for de er like viktige alle sammen  

Tonje Waage Zarbell v/dressurgruppa 

 

Voltigegruppa 
Voltigegruppa har fortsatt sitt arbeid som tidligere år, med voltigekurs i regi av rideskolen vår og høst, samt 

innetrening i de kaldeste månedene. I sommer kjøpte rideklubben en ny hest som var noe trent i voltige i 

Nederland, Confetti of Delight.  Hun viser seg etter hvert å være en hest med mye motor og egne meninger, 

men hun fungerer veldig fint i skritt og trav på voltigekursene. Felix er stabil og trygg for de yngste  

kursdeltagerne, men han går heller ikke stabilt i galopp. 

Voltigegruppa har arrangert et landsstevne og et tønnestevne med bra deltagelse. Vi fikk 3.premie i Flyercup. 

Dette er en rekrutteringscup i regi av NRYF der man samler poeng for alle starter i E, D og C-klassene.  

Kristine Åssveen på «vår egen» Shiroz og longør Lilly Weldingh, tok sølv på NM i Sandnes, etter tre gode og en 

uheldig runde . Lilly ble beste longør og Shiroz beste hest i NM. Kristine har også deltatt på internasjonalt 

stevne og nordisk mesterskap dette året.  Hun er trener på rideskolens voltigekurs sammen med Marit 

Walløe. 

Vi har stor etterspørsel etter kursplasser i voltige, men vi har ikke hatt kapasitet til mer enn to kurs med 6 

deltagere på hvert.  

Marit Walløe for voltigegruppa 

Fra NM Voltige i Sandnes: Shiroz, Lilli og voltigør Kristine 
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Sponsorgruppa 
Søndre Nordstrand Rideklubb fikk 

seg en ny sponsorgruppe i siste  

halvåret 2018. Gruppen ledes av 

Adélie Dorseuil og består av Lene 

Bang Johansen, Lisa Nausthaug, Lisa 

Johansen, Camilla Engebretsen og 

Lisbeth Tranung Holtebu. 

Denne hardtarbeidende gruppen har 

fått til veldig mye på kort tid! Totalt 

sett har vi samlet inn inntekter og 

verdier på over 415 000 kr i løpet av 

høsten 2018! 

TILSKUDD 

Tilskudd representerer over 80% av 

det sponsorgruppa samlet inn i 2018. 

Vi har forsøkt å ta en litt mer  

systematisk tilnærming til tilskudd i 

2018. Det er kartlagt litt i underkant av 40  

ordninger som sponsorgruppa har et mål om å 

sende søknader til. I siste halvår av 2018 ble det 

sendt ca. 10 søknader til ulike ordninger, noe som 

resulterte i hele fire bevilgninger at tilskudd. Det 

er mye arbeid å søke om tilskudd og det er mange 

som konkurrerer om midlene. Sponsorgruppa er 

veldig fornøyd med vår 40 % suksessrate og håper 

å sende enda flere søknader i 2019. 

Resultater fra tilskudd i 2018: 

•10 000 kr tilskudd fra Sofie Minde Stiftelsen til 

ridning for funksjonshemmende 

•40 000 kr tilskudd fra OBOS til utstyr for  

skolehestene 

•130 000 kr fra Oslo kommune til renovering av 

taket i rytterbua 

•150 000 kr tilskudd fra rytterforbundet til ny 

ridebanebunn i ridehuset 

KONKURRANSER 

Sponsorgruppa er stadig ute etter muligheter for 

å delta på konkurranser. Klubben deltok blant 

annet i en konkurranse organisert av FINN  

shopping og vant utemøbler til en verdi av 50 000 

kr. Konkurransen "Klubben i mitt hjerte" ble også 

promotert gjennom sosiale medier og SNORD  

klarte å få nok stemmer til å være med i trekning 

hele fem ganger. Vi satser på å bli enda bedre til 

neste år! Tips oss gjerne om pågående  

konkurranser som du tror SNORD kunne delta i! 

Resultat fra konkurranser i 2018: 

•50 000 kr fra Finn shopping til utemøbler for  

ridehusets uteområde   

INNSAMLINGSAKTIVITETER 

Sponsorgruppa har prøvd å tenke litt kreativt og 

organisere ulike aktiviteter for å få inn penger til 

ulike formål. I siste halvåret har klubben blant annet  

deltatt på Mortensrudfestival med veldig populær  

runderidning, satt i gang en spleis, solgt brukte saler fra 

rideskolen og solgt lodd til Julekalender. Sistnevnte var en 

stor suksess med over 84 som kjøpte lodd og mye  

engasjement på sosiale medier. 

Pengene fra de overnevnte aktivitetene ble blant annet 

samlet til å kjøpe speil i ridehuset. Speil har vært et ønske 

i lang tid og et formål som klubben samlet en del penger til 

allerede i 2017.  

Resultat fra innsamlingsaktiviteter i 2018: 

•2 000 kr fra Mortensrudfestivalen 

•2000 kr fra Julefotografering 

•2000 kr fra loddtrekning under julegrøt 

•5000 kr fra julegrøt 

•5 600 kr fra spleisaksjon til speil i ridehuset 

•8 000 kr fra salg av brukte saler 

•12 000 kr fra julekalender til speil i ridehuset (etter  

premieutgifter) 

SOSIALE MEDIER 

I juni ble det opprettet en ny Instagramkonto for klubben 

@snordinsta. Denne kontoen oppdateres hyppig med  

nærmest 100 innlegg så langt, daglige stories og over 500  

følgere samlet i løpet av noen måneder. Mesteparten av 

følgere er fra Oslo området og i alder 13 til 24 år. Det er 

laget mange videoer som har blitt veldig populære og  

brukes i flere sammenhenger for å promotere klubbens  

aktiviteter. 

Sponsorgruppa opplever at kontoen har bidratt til å skape 

engasjement på ulike måter: alt fra å rekruttere nye  

medlemmer, oppstallører og rideskoleelever til å finne nye 

hjem til hester og samle hjelpere til ulike klubbaktiviteter. 

Vi håper å fortsette veksten i 2019 og skal blant annet sette 

litt mer fokus på våre medlemmer som  

representerer klubben utad. Følg med og tips gjerne andre 

om @snordinsta! 

Flotte, nye møbler til uteplassen :-) 



 9 

 

Øverst til høyre: 

Fra Mortensrudfes-

tivalen—Susanne 

som hest :-) 

 

Nederst til høyre: 

Fra juleaktivitete-

ne: Runderidning 

med Max 

 

Rett over: 

Printscreen av 

instakontoen. 

@snordinsta 

SPONSING 

Det er laget visittkort og roll-up for å  

markedsføre både klubben og SNORD-shoppen. 

Sponsorgruppa har også utarbeidet et  

sponsorheftet som markedsfører ulike sponsor-

pakker til ulike priser. Fremover vil vi jobbe for å 

markedsføre dette og skaffe SNORD flere  

sponsorer. Det kommer nemlig mye spennende i 

2019 angående sponsing, blant annet flere  

sponsorskilter og nytt hinder. Følg med! 

 

Adélie Dorseuil 
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Over: Ane og Confetti. Oppe til høyre: Vivi 

og Odin. Til høyre: Susanne rir Neive mens 

Stein Erik harver banen. Nedenfor:   

Ponnidag med Gry. Nede til høyre:  Calle 

og Charlies første dag på gress sommeren 

2018 
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Juniorgruppa 
Juniorstyret har i 2018  

bestått av: 

Siri Kvarsvik Arntzen  

Eline Aslaksen 

Rikke Sørlie 

Thale Tangre Dannevig 

Juliane Karlsen 

Marie Lunde Haugen 

Malin Sjølie 

Maiken Ellis 

Ingrid Ornum 

Maylen Hatlevik Lamva 

Juniorstyret har som  

hovedoppgave og skape en  

inkluderende og hyggelig  

stemning i hele stallen for  

både alle barn og unge med 

tilknytting til stallen. Vi ønsker 

at stallen skal være et hyggelig 

sted å være for alle, både liten 

og stor. Juniorstyret ønsker seg alltid flere medlemmer som deler vårt engasjement for å bedre det sosiale miljøet 

i stallen. Vi har blant annet arrangert Halloweenstevnet i oktober samt stod vi for underholdningen på julebordet. 

Juniorstyrets arbeid stoppet litt opp i 2018 da alle av medlemmene våre går på skole og hadde knapt med tid, 

samt at vi dessverre måtte bytte ut halve styret i august når så mange flyttet fra stallen. I 2019 ønsker vi å jobbe 

videre med å skape gode aktiviteter både for de minste og de litt eldre. 

I tillegg til Halloweenstevnet og underholdning arrangerte vi en pizzakveld for de mellom 18-25 år på stallen rett 

før sommeren. Dette var svært populært og var første gang vi arrangerte noe for de litt eldre. Dette ønsker vi å 

gjøre igjen, samt arrangere pizza-kveld for de yngre i stallen. 

Siri Arntzen for Juniorgruppa 

Flinke dugnadsjenter har bygget rail før dressurstevne (og badet i vanningsanleg-

 

Skolehestene på  

sommerbeite 
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Spranggruppa 
Spranggruppa har siden august 2018 

vært ledet av Rikke Sørlie og Thale 

Dannevig.  

2018 har vært et år med mange  

hyggelige turer og stevner.  

Spranggruppa har bestått av + - 10 

ryttere og har hatt trening så godt som 

hver onsdag. Vår faste sprangtrener er 

fortsatt Inger Bugge, det er flere  

ledige plasser og folk utenifra er  

velkomne! Vi har også hatt besøk av 

flere helgetrenere, blant annet  

Liselotte Lefdal, Merete Røed og Maya 

Surana. 

I Januar 2018 hadde vi et møte med vår faste klubbtrener Inger. Det ble lagt mye fokus på målsetting for 

året. I tillegg til et innholdsrikt foredrag fikk hver og en mulighet til å prate med Inger om sine mål og  

ambisjoner. Vi håper å få til et slikt møte igjen i 2019. Mange hadde stor nytte av møtet, og det ble lettere 

for Inger å tilrettelegge timene ut i fra målene som ble tatt opp på møtet.  

I år hadde klubben hele 4 lag med i Norgesserien, hvor to av de kom videre til finalen. Dessverre fikk vi 

kun sendt et lag til finalen, da vi ikke hadde nok ryttere til å stille. Uansett er det gøy at en så stor gjeng 

kan dra sammen på stevne! I tillegg til dette var det en liten gjeng som dro på overnattingsstevne på 

Grenland i januar. Vi håper på flere slike turer i 2019.   

Klubben har arrangert mange sprangstevner i løpet av 2018. Klubben har i år, som i fjor, arrangert  

klubbmesterskap i sprang. Mesterskapet har gått over 5 stevner i 2018, i 0.80m og 1.10m. Resultatet ble 

omregnet til poeng, og den med høyest poeng vinner. Alle som deltok måtte være med på årets siste 

stevne fort å kunne vinne. 

Det er gøy å se at det 

har kommet så 

mange ivrige  

ponniryttere også! Vi 

håper på flere  

hyggelige turer og 

like god deltakelse 

på stevner i 2019.  

For spranggruppa 

Rikke Sørlie og Thale 

Dannevig 

Iben og Savannah på Halloweenstevnet 

Margrethe og Zenvo 
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Dugnadsgruppa 
Dugnadsgruppa har bestått av flere arbeidsomme foreldre med håndverkskunnskaper, og utallige timer 

har blitt lagt ned i å  gjøre det fint på Lofsrud Gård. Vi har hatt to dugnader, en i mai og en i september. På 

begge dugnadene var det rekordstort oppmøte og utrolig mye arbeid ble utført. Dugnadsgruppa har også 

stilt opp utenom dugnadene,  blant annet med snømåking og reparasjoner. 

Noen få bilder av alt dugnadsgruppa har fått 

gjort i 2018: Hellelagt på framsiden av  

ridehuset, bygd blomsterkasser, barket vollen 

foran ridehuset, bygd tribune i ridehuset, lagt  

kantstein og pukket opp ved den store  

ridebanen og støpt gulv i skoleheststallen.  

Bildet nederst til venstre viser lunsjen under en 

av dugnadsdagene. 
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Rideskolehestene 
Det å finne den perfekte rideskolehest er ingen enkel oppgave, og når man driver rideskole kommer man aldri i 

mål. Men vi gjør vårt beste og enkelte ganger finner vi en god match. Andre ganger må hestene selges videre, da 

de rett og slett ikke egner seg til arbeidet som rideskolehest. 

I 2018 kjøpte vi følgende skolehester: Neive, Zenvo, Confetti, Roxy, MyLady, Rambo, Zozo og Diva. 

Billy måtte vi sende tilbake til selger i januar, da det var noe alvorlig galt med bakparten hans. Birk, som vi lånte 

av familien Rebbeng, reiste i løpet av sommeren til et nytt hjem. Det samme gjorde Lambada, som forøvrig gikk 

svært lite i rideskolen i perioden hun var hos oss.  Hannibal reiste bort på foravtale, Neive og Malte ble solgt. Vi 

måtte dessverre avlive Lucas og Leo.  

 

  

Meringa og Adélie 

Frederic og Felix 

Susanne og Malte 

Zenvo og Nini 
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Roxy 

Adélie og Confetti 

Leo Lucas 

Rekruttering til ridesporten 
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Ansatte 

Gjennom året har vi mange ansatte som sørger for at mennesker og hester skal ha det bra på Lofsrud. Vi har  

ansatte på jobb fra kl. 0730-2100, alle dager i året. På slutten av 2018 innførte vi elektronisk turnuskalender med 

oversikt over hvem som jobber når. Ledige vakter i stall, rideskole og ponniskole blir annonsert i kalenderen og de 

ansatte kan melde seg på ekstravakter de er «godkjent» for.  

Ansatte som ikke har fast månedslønn leverer timelister hver måned og denne ble også elektronisk i 2018.  

Vi har innført tilleggstjenester (fullservice, møkking og innslipp) for oppstallører hvor innslipp har vært den  

desidert mest populære tjenesten. 

I september 2018 ansatte vi 8 stallassistenter som hjelper med påkledning og utslipp av hester i helgene.  

Ordningen har gitt nyttig arbeidserfaring for ungdom fra 14-18 år og det har vært til stor hjelp for helgevaktene i 

den perioden det er mest fysisk tungt å jobbe i stall. 

Følgende personer har vært ansatt i 2018:  

Stall: 

Jane Irene Foss  

Anne Grete Jørgensen (permisjon fra oktober 2018) 

Jasmin El Ourdani (lærling vår 2018) 

Sandra Martine Eriksen (lærling høst 2018) 

Eirin Pettersen (lærling høst 2018) 

Fritz (stallkatt) 

+ timevikarer, helgevakter og stallassistenter 

Rideskolen:  

Mari Terese Hoffgaard  

Iselin Brun 

Inga Helene Rebbeng (vår 2018) 

Iselin Hustad (vår 2018) 

Hanne Maria Hansen (vår 2018) 

June Ottersbo (høst 2018) 

Elisabeth Ruud Jensberg (høst 2018) 

Sergiusz Sanja (høst 2018) 

Marlene Kongshaug (permisjon) 

Christine Andersson (sykemeldt) 

Ponniskolen:  

Gry Oden Olsen  

Anne Grete Jørgensen (permisjon fra oktober 2018) 

Jasmin El Ourdani 

Evelina Ohlsson 

Over: Lærlingene får høyet 

inn på låven 

 

Til venstre: Sandra har med 

kassen med fluespray og 

sårsalve til beitet. Hannibal 

og Max er sikker på at det er 

godteri oppi der... 
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Økonomisk støtte 2018 

Klubben har fått tildelt: 

Oslo idrettskrets: 151.750,-  

Norges Idrettsforbund:  374.300,-  

Bingo: 185.580,-  

Grasrotandelen: 21.410,-  

Norges Rytterforbund: 9.568,- 

 

Klubbtrenere 2018 

Sprang: Inger Bugge 

Dressur: Margrethe Janbu 

Voltige: Marit Walløe og Kristine Åssveen 

 

Konkurransestøtte 2018 

Lag til Norgesserien og Kretsmesterskapene ble støttet 

økonomisk. 

Rideklubben har i 2018 utdelt stevnestøtte for følgen-

de ryttere som kunne dokumentere dugnadsbidrag og  

relevante resultater: 

 

Navn - Poeng - Sum  

Marte Snefjellå - 153 - 6.502,- 

Henriette Meldalen - 108 - 4.590,- 

Rebecka Holtebu - 89 - 3.782,- 

Rikke Sørlie - 87 - 3.697,- 

Siri Arntzen - 80 - 3.400,- 

Frøydis Sveen - 59 - 2.507,- 

Julie Skai - 52 - 2.210,- 

Thale Dannevig - 41 - 1.742,- 

Adélie Dårsøy - 33 - 1.402,- 

Susanne Grure - 33 - 1.402,- 

Ella Mignotte - 30 - 1.275,- 

Dina Holmen - 24 - 1.020,- 

Silje Bogerud - 19 - 807,- 

Margrethe Løyland - 15 - 637,- 

Totalt 823 poeng 34.973,- utbetales 

Kr. 42,50 pr poeng 

Øverst til høyre: Sofia og 

Donatello på  

julefotografering. 

 

Til høyre: Fra «hest på  

for»-dagen i romjula. Siri 

er instruktør 

Teknisk personell 

I 2018 har Siri Kvarsvik Arntzen utdannet seg til  

sprangdommeraspirant. (SDA) 

Ønsker du å utdanne deg, ta kontakt med styret. 

 

Stallplasser 2018 

Stallen har hatt fullt belegg hele året. Det er i dag lang venteliste 

for stallplass på Lofsrud Gård. 
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Valg 
Valgkomiteen har bestått av Elisabeth 

Lauvbakk og Ann Kristin Hoff 

Innstilling: 

Ingvild Sveen - Styreleder 

Line Bjørk Flaa - Nestleder 

Ellen Rognaldsen - Økonomiansvarlig 

Lisbeth Tranung Holtebu - Sekretær 

 

Styremedlemmer: 

Mette Langvik 

Stein Erik Skai 

Adélie Dorseuil 

Trine Stenslet 

Lisa Johansen 

 

Vara: 

Rita Pedersen 

Ungdomsrepresentanter: 

Siri Kvarsvik Arntzen 

Rikke Sørlie 

 

Revisorer: 

Øyvor Dalan Vik 

Idunn Bjørkenes Steinnes 

 

Valgkomite: 

Elisabeth Lauvbakk 

Ann Kristin Hoff 

Catrin Lidstrøm 

www.snord.no 

Henriettes Hobbyhorsing 

Meringa 

Stalljentene på rideleir 

Kaja og Zenvo 

Oda på Felix, June instruerer 

Rikke, Thale og Siri på tur  

i regnværet 


