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Tillitsvalgte 2019

Styrets arbeid

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 2019 har sammensetningen sett
slik ut:

I løpet av 2019 har styret jobbet med mye
forskjellig. Bortsett fra det klubbrelaterte, har
vi endelig fått på plass speilet i ridehuset. Vi
har også leaset en vaskemaskin til vask av hestedekken og sjabracker.

Styret
Leder: Ingvild Sveen (ikke på valg)
Nestleder: Line Flaa (på valg)
Økonomiansvarlig:
Ellen Rognaldsen (på valg)
Sekretær:
Lisbeth Tranung Holtebu (ikke på
valg)
Styremedlemmer: (velges for ett år
av gangen)
Trine Stenslet
Adélie Dorseuil
Lisa Johansen
Stein Erik Skai
Mette Langvik
Vara: Rita Pedersen
Ungdomsrepresentanter:
Siri Kvarsvik Arntzen
Rikke Sørlie

SNORD-shoppen viste seg å bli en for stor økonomisk belastning for rideklubben, så dette
ble skilt ut i et eget selskap: Eurohest ble
etablert.
I forbindelse med at Eurohest ble opprettet,
ble hele Rytterbua oppgradert, både taket
(som var lekk) og innvendig. Det ble også laget
et eget salrom til ponniene, også i Rytterbua.
Vi har fått god hjelp fra vår nabo hagen Gjenvinning, til å planere ut plassen syd for utebanen, så vi kan bruke den som oppstillingsplass
for hestetransporter ved stevner. På slutten
av året inngikk vi en avtale med Oslo og Akershus Rytterkrets om oppbevaring av OARKS utstyr (tidtakeranlegg, høyttalere, premier og
skilt).
Ellers har styret hovedsakelig arbeidet med
drift av stallen og rideskolen, samt arrangering
av stevner.

Revisorer/Kontrollkomite:
Idunn Steinnes
Øyvor Dalan Vik
Valgkomite:
Elisabeth Lauvbakk
Ann Kristin Hoff
Catrin Lidstrøm
Montering av det nye speilet i ridehuset
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Arbeidsgruppene
Stevnegruppa
I 2020 har vi arrangert til sammen 26 sprang-, dressur- og voltigestevner. Vi har arrangert
flere stevner med både microderby og forskjellige cuper, både SNORD-cup og vår egen rideskolecup. I januar arrangerte vi FERD rideskolecup kretsfinale. I mars arrangerte vi OARKcup i dressur. I juni arrangerte vi vårt første landsstevne i sprang. Da holdt vi andre kvalifisering i Norgesserien. I september arrangerte Søndre Nordstrand Rideklubb ved Lilly Weldingh Norgesmesterskapet i voltige. I september arrangerte vi også kretsmesterskapet i
dressur, og i november arrangerte vi en kvalifisering i Comeback cupen.

Søndre Nordstrand Rideklubb anses som en
klubb med gode og organiserte stevner, og vi
har mange startende.
Flere av de startende
kommer igjen flere
ganger. I 2020 fortsetter vi arbeidet med
å utvikle oss enda mer
som arrangørklubb. Vi
skal blant annet arrangere kretsmesterSilje og Sandro skap i både sprang og
dressur samt en
TopSpec-kvalifisering
for både kategori 1, 2 og 3 ponnier, i tillegg til SNORD-cup, Eurohest-cup og kanskje det
dukker opp noe mer på veien.

Ingen av stevnene som arrangeres hadde vært gjennomførbare uten den gode dugnadsinnsatsen fra våre medlemmer. Det settes stor pris på alle som utfører de ulike funksjonæroppgavene. Jeg vil rette en takk til alle de som har stått som innpisker på både kalde og sure dager, men også på de dagene hvor man helst skulle holdt seg i skyggen. Jeg vil takke
parkeringsvaktene, særlig Hans, som alltid får supre tilbakemeldinger, og som holder ut i all
slags vær. Jeg vil takke alle de som holder kiosken gående, og alle dere som sitter i dommerboden både hele og halve dagen. Jeg vil også takke alle dere som står på banen, og alle
dere som kjører banen. En stor takk rettes også til de som bruker av dagen sin til å fortelle
publikum hva som skjer, og alle barna (og voksne) som løper med protokoller. Det er
mange oppgaver som skal fylles og uten hjelpen fra klubbens medlemmer hadde ikke stevnene gått rundt. Vi håper at alle viderefører den innsatsen som har blitt gjort i 2019, inn i
2020.
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En ekstra takk vil jeg rette til Lisbeth som sitter med den umulige kabalen med å fylle alle
oppgavene til stevnene. Hva skulle vi gjort uten deg?
Leder av stevnegruppen, Siri Kvarsvik Arntzen.

Dressurgruppa
Man kan trygt si at det også i 2019 spiret og grodde godt i dressurgruppa. I begynnelsen av
året ble det etter en avstemning i gruppa vedtatt å skifte klubbtrener fra Margrethe Janbu
til June Ottersbo. Vi takker Margrethe så mye for tre flotte år som klubbens dressurtrener!
Heldigvis har vi bevart et godt forhold, og Margrethe er fremdeles innom Lofsrud gård tilnærmet ukentlig for å ha dressurtreninger.
Felix på sommerbeite
Mandagstreningene for June er ekstremt populære. Det er litt av en jobb å skulle sette
opp timer til opptil 16, men som regel 11-12
rytteer, som ikke alltid har så veldig forskjellige meninger om når man helst ønsker å ri.
Mot slutten av 2019 ble det derfor satt i gang
litt av et organiseringssystem for å holde orden, slik at det blir mest mulig rettferdig for
alle – og ikke den samme rytteren som må stå
over hver gang. For det er sjeldent plass til
alle som ønsker å ri, til tross for at vi gjerne
holder på til kl. 22 og starter så tidlig vi rekker. Tilbakemeldingene på organiseringssystemet har innad i gruppen vært gode, så planen
er å fortsette med det også i 2020.
I 2019 arrangerte klubben ti dager med dressurstevner, ute som inne. Klubbmesterskapet
for privatryttere gikk gjennom nesten hele
året, og man kunne være med uansett hvilken
klasse man starter – med litt plusspoeng jo
høyere klasse man rir. Finalen gikk i november, og gullet gikk i år som i fjor til Tonje Waage Zarbell / Sands Tulle, sølv til Birgitte Forsland / Henris og bronse til Margrethe Hongseth
Løyland / Zenvo. Vi arrangerte også rideskolemesterskap både for junior og senior. I juniorklassen gikk gullet til Agnes Kobbenes, sølvet til Marthe Moreite og bronsen til Helen Dong.
I seniorklassen gikk gullet til Nina Pernille Nilsson, sølvet til Marcus Tengs Grundy og bronsen til Line Vestgård. Gratulerer så mye, alle sammen!
Årets store høydepunkt var nok kretsmesterskapet som vi arrangerte i september for andre
året på rad. Stevnet hadde både mesterskapsklasser og åpne klasser, og gikk derfor på to
baner. Det krevde litt av en dugnadsinnsats! Lagkonkurransen for hest i LA:5 var særlig po5

pulær, med hele 12 lag. Ekstra stas
var det i år at SNORD hadde klart
å samle hele tre lag, og i tillegg
rykket førstelaget opp en plass fra
i fjor – og tok gull i år! Førstelaget
besto av Rebecka Tranung Holtebu / Wedge, Tonje Waage
Zarbell / Sands Tulle og Birgitte
Forsland / Henris. Andrelaget besto av Henriette Ståhl Meldalen /
Concorde Q, Frøydis Nikita Nygaard Sveen / Frøken Frøydis og
Astrid og Gellan på juleshowet
Vivian Pedersen Nilsen / Don
Bean. Tredjelaget besto av Adélie
Dorseuil / Confetti of Delight og Siri Kvarsvik Arntzen / Shiroz. I tillegg tok Rebecka og Wedge gull i seniorklassen, med Tonje og Tulle på sølvplass. Til neste år håper jeg fortsatt at vi
får med oss et ponnilag!
Andre resultater verdt å nevne er Birgitte og Henris’ deltagelse i NHF etter at klubbens
medlemmer kjøpte nok billetter til at vi kom på andreplass i Promotion Cup. Veldig stas å
heie på sine egne i en så stor arena! Klubben hadde også flere deltagere i årets Oslo og
Akershus (OARK) cup som går over flere runder, der Birgitte og Vivian stakk av med henholdsvis 2. og 3.plass sammenlagt i MB. Rebecka kvalifiserte seg i oktober til Indoor Epona,
og fikk i tillegg 2. plass i finalen i MB. Frøydis startet Fjordhest-NM, og fikk med seg en
4.plass i LA. Men viktigst av alt er alle de som gjennom året har jobbet knallhardt for å nå
sine mål, og de som omsider har fått starte sine første ryttertester, eller til og med sine
første distriktsstevner. Alle som konkurrerer har startet et sted, og det er det så viktig å
huske på! Gleden med hest deler vi alle sammen, uansett gren og nivå, og det er viktig at vi
passer på hverandre, og deler av våre erfaringer. Jeg synes som alltid det er veldig gøy å følge med på alle sammen, og takker for enda et fint år!
Tonje Waage
Zarbell v/
dressurgruppa

MyLady koser seg på
sommerbeite
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Voltigegruppa
Søndre Nordstrand rideklubb har i 2019 hatt 2
voltigekurs knyttet til rideskolen. Felix og Confetti er klubbens voltigehester. Trenere har vært
Kristine Åssveen, Helene
Skjørten Solheim og Marit
Walløe Årets høydepunkt
ble 3-dagers NM i regi av
klubben vår, men som ble
avviklet hos Epona i Kristiansand. Årets norgesmester ble Kristine
Norgesmestre :-D
Åssveen på stallens Shiroz
med Lilly Weldingh som
longør. Denne ekvipasjen har deltatt på flere internasjonale stevner i løpet av året med gode resultater. Klubben har arrangert 2 voltigestevner i tillegg til NM.
Voltigegruppa fikk 2.plass i Flyercup i 2019 med nest flest starter på voltigestevner dette
året. Premien var på 3000 kroner.
Voltigegruppa 2019 v/ Marit Walløe

Odin på halloweenstevnet
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Sponsorgruppa
Sponsorgruppa ledes av Adélie Dorseuil og besto i 2019 av Lene Bang Johansen, Lisa Nausthaug, Lisa Johansen, Taran Thune, Frøydis Sveen og Lisbeth Tranung Holtebu. Lederen av
sponsorgruppa tar mammapermisjon i 2020 og klubben ser etter en erstatter. Vet du om
noen? Gi lyd!
I løpet av 2019 har sponsorgruppen samlet inn inntekter og verdier på over 665 000kr!
Sammen med resultatet fra i fjor høst, da denne nye sponsorgruppen ble satt sammen, så
har det blitt samlet inn inntekter og verdier for over 1 million kroner i løpet av halvannet
år!
Pengene kommer fra fire ulike poster:

TILSKUDD – 410 000 kr
Tilskudd representerer over 60% av det sponsorgruppa samlet inn i 2019. Det er mye arbeid å søke om
tilskudd og det er mange som konkurrerer om midlene. Men sponsorgruppa står på og prøver igjen hvert
år! Det er sendt 10 søknader i 2019. Tre har fått innvilget penger og tre er sendt i 2019 men vil ikke bli
ferdigbehandlet og evt. bli utbetalt før 2020, resten
har fått avslag.
Resultater fra tilskudd i 2019:
180 000 kr som forstøtte til skolehestene fra Oslo
kommune
150 000 kr til ventilasjonsanlegget fra Sparebankstiftelsen
80 000 kr til ridehusets snøfangere fra Oslo kommune

Sunniva og Diva
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SPONSING – 110 000 kr
Etter 2018 hadde sponsorgruppen en ambisjon om å øke innsatsen for å skaffe SNORD flere sponsorer, og det har vi gjort! Sponsing har nemlig blitt gruppens nest største inntektsposten i 2019! Det er hengt opp hele fem nye sponsorskilter i ridehuset og det er bestilt to
flotte sponsorhinder. Vi takker våre sponsorer og håper på bra samarbeid videre!
Resultater fra sponsing i 2019:
30 000 kr til sponsorhinder fra Møller Bil
30 000 kr til sponsorhinder fra Automax
10 000 kr til sponsorskilt fra
Vollen Marine Service AS
10 000 kr til sponsorskilt fra Automax
10 000 kr til sponsorskilt fra Møller Bil
10 000 kr til sponsorskilt fra Eurohest
10 000 kr til sponsorskilt fra Natur VGS

Margrethe og Zenvo foran sponsorskiltene

INNSAMLINGSAKTIVITETER – 75 080 kr
Fjorårets store suksesser ble gjentatt i år, blant annet deltakelse på Mortensrudfestivalen
og Julekalender (med over 150 lodd solgt i år). Vi rakk til og med å organisere et flott Juleshow etter at vi ikke fikk det til i fjor. Det er også viktig å nevne at mange har stilt opp for å
holde kiosken åpen to ganger i uken og under helgetreninger for å samle inn penger til
klubben. Det setter vi veldig stor pris på!
Resultat fra innsamlingsaktiviteter i 2019:
30 000 kr fra salg i kiosken
17 000 kr fra salg av billetter, mat og lodd
under Juleshowet
16 000 kr fra loddsalg til Julekalender
6 000 kr fra salg av billetter til runderidning
under Mortensrudfestival
3 300 kr fra pantedugnad i samarbeid med
Infinitum
2 780 kr fra Spleis tilknyttet Klubben i mitt
Felix på Mortensrudfestivalen
hjertet
KONKURRANSER – 70 000 kr
Sponsorgruppa er stadig ute etter muligheter for å delta på konkurranser og har vært veldig aktiv på denne fronten i 2019. Konkurranser som krever mobilisering på sosiale medier
er vi spesielt gode på da vi har mange flinke medlemmer som er aktive på nett! Vi blir
veldig glade for alle tips om konkurranser som vi kan delta på, så det er bare å si ifra hvis
du ser noe! Konkurranser gir ofte kun lite penger eller verdier av gangen, men deltar man
på mange så blir det mye inntekter til slutt! I 2019 var det mye engasjement rundt Libresse
sin Menseutfordring og deltakelse til Promotion Cup for å kunne sende ekvipasjer til NHF.
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Resultat fra konkurranser i 2019:
20 000 kr i form av hinder fra Kingsrød Trading
20 000 kr i form av startavgifter på NHF 2019
15 000 kr til klubbjakker fra OMO
10 000 kr til klubbkassen fra Libresse, sjekk ut filmen på
https://www.youtube.com/watch?v=KRxWQyr_iDY
5 000 i form av brukt utstyr til skolehestene fra Hest360 partner

Over: Pantedugnad
Til høyre: Meringa på fotoshoot for Libresses
mensenkampanje, med bind på nesa

Nedenfor: Jentene med sjekken fra Libresse
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Juniorgruppa
Medlemmer av juniorstyret:
Siri Kvarsvik Arntzen
Rikke Sørlie
Dina Løseth Holmen
Lea Helset Eide
Silje Bogerud
Ella Mignotte
Julie Årebrot Skai
Frida Bygland
Margrethe Løyland
Joachim på Callisto og Julie på Nini

Vi i juniorstyret har i oppgave
å få et bra samhold i stallen for barn og unge. Vi har derfor arrangert ulike arrangement for
å få flest mulig inkludert. Dette året har vi blant annet arrangert overnatting i ridehuset, der
alle som ville kunne være med. Det ble servert pizza, brus, vi hadde ulike leker i ridehuset,
og vi så på film. På det årlige «halloweenstevnet» arrangerte vi halloweenfest med godteri
og kake. Vi delte også ut premier for alle de kule kostymene. I 2019 har Siri Kvarsvik Arntzen
og Rikke Sørlie vært leder av juniorstyret. Fra 1.mars 2020 tar Dina Løseth Holmen og Lea
Helset Eide over denne oppgaven. Vi i juniorstyret skal fortsette å arrangere ulike arrangementer i 2020. Vi tar med oss erfaringer og tilbakemeldinger fra 2019, og håper at 2020 blir
et supert år med mye arrangementer og aktiviteter, slik at det blir enda mer inkluderende
miljø blant de unge.

Spranggruppa
Spranggruppa har vært ledet av Rikke Sørlie og Marte Snefjellå.
2019 har vært et bra år med både oppturer og utfordringer. Spranggruppa har bestått av +16 ryttere og sprangtrener har vært Inger Cathrine Bugge og Anna Bredberg.
Året startet med NHF 2019 der mange fra
klubben fikk være med! Vi hadde ryttere i
Stall Lie Hvalen cup, der stilte Julie Skai/
Keemoore, Martine Sørensen/Charlie og
Iben Kjøren/Savannah. I Skoies cupen representerte Rikke Sørlie/Zola Budd, Astrid
Dessingthon/Quality, Henriette Meldalen/
Cørri og Synne Henriksen/Corette.
Og i CSIam hadde vi med Marte Snefjellå/
Sofie og Legacy Foujik vd Castershoeve og Kaja Stenslet
Johansen/Colesca. Det ble mange fine
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plasseringer og runder!
I år, som i fjor, startet klubben med
deltagelse i Norgesserien.
Et av lagene besto av Lea Eide/
What done is done, Julie Skai/
Keemoore, Martine Mørstad/
Topgun og Henriette Meldalen/
Black Jack. Dette laget var med i
80cm, der de vant begge innledende runder og endte med en 4.plass
i finalen.
Lea og Donna (Whats done is done)
I tillegg til Norgesserien hadde vi
med et lag til KM. Dette laget besto
av Rikke Sørlie/Zola, Adelie Dorseuil/Roxy, Henriette Meldalen/Cørri og Martine Mørstad/Aleksander, dette laget gikk av
med seieren!
På Oslo Horse Show representerte Kaja Stenslet/Colesca, Marte Snefjellå/Foujik og Martine
Mørstad/Aleksander. I tillegg har flere representert klubben på mange distriktstevner,
landsstevner og internasjonalestevner både i Norge og utlandet.
Klubben har arrangert mange sprangstevner i 2019, hvorav et par av de var doble. På disse
stevnene ble det arrangert cup-klasser og microderby. Dette viste seg å være veldig populært.
Klubben arrangerte også klubbmesterskap. Gull gikk til Martine Sørensen/Charlie, sølv til
Dina Holmen/Callisto og bronse til Lea Eide/What done is done.
Vi håper på like
god gjennomføring og deltakelse
på klubbens
sprangtreninger
og stevner i 2020.

Spranggruppa
v/Marte Snefjellå

Linn og Demi
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Dugnadsgruppa
Dugnadsgruppa består av en god håndfull nevenyttige og arbeidsomme foreldre med håndverkskunnskaper.
Mange kvelder, helger og mangfoldige timer har blitt lagt ned i å gjøre det fint på Lofsrud
Gård. Vi har i tillegg gjennomført to dugnadshelger gjennom året, en i mai (11. - 12.05.19)
og en i september (28. - 29.09.19). Begge dugnader hadde godt og stort oppmøte hvor
utrolig mye arbeid, vedlikehold, reparasjoner, hagearbeid og annet forefallende ble utført
av store og små fra både rideskolen og private oppstallører for ivaretagelse av våre flotte
områder.
Dugnadsgruppa har også stilt opp utenom dugnadene med blant annet med kjøring av høy,
snømåking, rydding, sjauing og reparasjoner.
Noen gjøremål og bilder av det dugnadsgruppa har utført i 2019:
Bygd og snekret ferdig utstyrsbod til ponniene, bygd ferdig tak og vegger i rytterbua, bygd
bord i brakka nede ved utebanen, satt
opp flaggstang, lagd derbybane, generelt
vedlikehold i stallen/ridehuset, mer lys og
lamper inne/ute, grusing av kjørevei, ivaretagelse av utebanen, strømgjerder på
beitene, kjøring av høy.
Stein Erik Skai
Dugnadsgruppa

Over: Fantastisk dugnadsgjeng i
synkront arbeid
Venstre: Benk i dommerboden
Høyre: Utstyrsrom til ponniene
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Cina og MyLady
Rikke og Miss Sophie

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 2019 kjøpte vi en skolehest, Miss Sophie. Nini ble pensjonert i
mars. Ellers har vi lånt Philip i deler av 2019.

Hannibal m/fl på beite

Calle

Ingrid og Meringa

Helen og Hope
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Max, Calle og Hope første kveld på beitet
Charlie klipper plenen til Vivi

Zenvo gjemmer påskeegg til påskejakten

Margrethe og Roxy
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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. I 2019 har vi hatt hele
32 ansatte på lønningslisten. De ansatte jobber i en fast turnus som planlegges i god tid.
Mer systematisk planlegging av bemanningen og et tilfredsstillende antall vikarer har gjort
oss godt sikret ved uplanlagt fravær. I hele 2019 er det kun 4 timer (14 desember 2019) vi
ikke har klart å skaffe vikar.
Vi har videreført tilleggstjenester (fullservice, møkking, innslipp og bistand til veterinær/
hovslager) for oppstallører hvor innslipp har vært den desidert mest populære tjenesten.
Kjøp av disse tjenestene er et viktig bidrag til økonomien slik at vi kan være tilfredsstillende
bemannet 365 dager i året. Følgende personer har vært ansatt i hele eller deler av 2019:
Stall
June Ottersbo
Jane Irene Foss
Anne Grete Jørgensen (permisjon fra januar – juli)
Sandra Martine Eriksen (lærling)
Susann Grand (lærling fra august 2019)
Rubi (praksiskandidat)
Marlene Kongshaug (til mai 2019)
Helg og ekstravakter stall:
Jasmin El Ourdani
Mathilde W. Elisen
Thea W. Elisen
Anna Setsaas
Anja Fullu
Inez C. Basma
Rikke Sørlie
Malin Sjølie
Susanne Grure
Tatiana Delunay
Thale Dannevig
Celine Sollien
Aina Sørum

Stallassistenter:
Andrea Tangen Jensen
Cina Hoff Sekkelsten
Eline M. Aslaksen
Frida S. Bygland
Margrethe Løyland
Marie Lunde Haugen
Mille Wikstrøm-Olsen
Olga Lukasiewicz

Rideskolen:
June Ottersbo
Mari Terese Hoffgaard
Elisabeth Ruud Jensberg
Adelie Dorseuil
Karin Bojer-Letrud
Sergiusz Sajna
Ponniskolen:
Gry Oden Olsen
Anne Grete Jørgensen
Inez C. Basma
Jasmin El Ourdani
Evelina Ohlsson

Adelie og MyLady på Mortensrudfestivalen
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Klubbmesterskap 2019
Dressur:
Gull til Tonje Waage Zarbell
Sølv til Birgitte Forsland
Bronse til Margrethe Hongseth Løyland
Sprang:
Gull til Martine Sørensen
Sølv til Dina Holmen
Bronse til Lea Eide

Tonje

Rideskolemesterskapet dressur senior:
Gull til Nina Pernille Nilsson
Sølv til Marcus Tengs Grundy
Bronse til Line Vestgård
Rideskolemesterskapet dressur junior:
Gull til Agnes Thune Kobbenes
Sølv til Marthe Moreite
Bronse til Helen Dong

Martine

Rideskolemesterskapet sprang:
Gull til Agnes Thune Kobbenes
Sølv til Ida Dybsand
Bronse til Mia Haugseth

Pernille

Agnes
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Økonomisk støtte 2019
Klubben har fått tildelt:
Oslo idrettskrets: 196.000,Norges Idrettsforbund: 497.618,Norges Rytterforbund: 155.000,Oslo Kommune, Bymiljøetaten: 260.000,Bingo: 134.463,Grasrotandelen: 23.623,Klubbtrenere 2019
Sprang: Inger Bugge og Anna Bredberg
Dressur: Margrethe Janbu og June Ottersbo
Voltige: Kristine Åssveen, Helene Skjørten Solheim og Marit Walløe
Teknisk personell
I 2019 har Camilla Bentzen og Rebecka Holtebu
utdannet seg til stewardassistent.
Ønsker du å utdanne deg, ta kontakt med
styret.

Voltige med Confetti på Juleshowet

Stallplasser 2019
Stallen har hatt fullt belegg hele året. Det er i
dag lang venteliste for stallplass på Lofsrud
Gård.

Ema og Barkagutt på Fjordhest
-NM i Drammen
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Valg
Valgkomiteen har bestått av
Elisabeth Lauvbakk,
Catrin Lidstrøm og
Ann Kristin Hoff

Innstilling:
Ingvild Sveen - Styreleder
Susanne Grure - Nestleder
Ellen Rognaldsen - Økonomiansvarlig
Lisbeth Tranung Holtebu - Sekretær
Margrethe og Zenvo på
Fjordhest-NM

Emil og Confetti

Styremedlemmer:
Stein Erik Skai
Lisa Johansen
Line Bjørk Flaa
Marcus Tengs Grundy

Vara:
Adélie Dorseuil
Mette Langvik

Ingrid—hobbyhorsing

Ungdomsrepresentanter:
Dina Holmen
Lea Eide

Marthe og Felix

Kontrollutvalg:
Øyvor Dalan Vik
Idunn Bjørkenes Steinnes
Vara: Aasulv Bygland
Valgkomite:
Elisabeth Lauvbakk
Catrin Lidstrøm

www.snord.no
Odin med «Mor» Trine

Adelie/Zenvo og Linn/Felix
baser i snøen
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