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TILLITSVALGTE 2020 
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 2020 har sammensetningen sett slik ut:  
Styret Leder: Ingvild Sveen (til 16. desember 2020) 
Styret Leder: Susanne Grure (fra 16. desember 2020) 
Nestleder: Susanne Grure (til 16.desember 2020)  
Økonomiansvarlig: Ellen Rognaldsen  
Sekretær: Lisbeth Tranung Holtebu  
 
Styremedlemmer:  
Lisa Johansen 
Line Flaa 
Stein Erik Skai 
Markus Tengs Grundy 
Adélie Dorseuil (fra 16.desember 2020) 
 
Vara: 
Adélie Dorseuil (til 16.desember 2020) 
Mette Langvik  
 
 
Ungdomsrepresentanter:  
Lea Eide 
Dina Holmen 
 
Revisorer/Kontrollkomite:  
Idunn Steinnes og Øyvor Dalan Vik. 
Vara: Aasulv Bygland 
 
Valgkomite:  
Elisabeth Lauvbakk 
Line Vestgård 
Catrin Lidstrøm 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



STYRETS ARBEID  
 
Gjennom 2020 har det meste av styrets arbeid omhandlet Coronasituasjonen. Stall Lofsrud ligger i et 
område med mye smitte og vi har blitt pålagt strenge restriksjoner for både klubbdrift og 
rideskoledrift. Pålegg fra lokale og offentlige myndigheter har ofte kommet med kort varsel og vi har 
hatt mange møter hvor vi etter beste evne har forsøkt å balansere forbud, påbud og anbefalinger 
opp mot sikker drift og dyrevelferd. Vi har flere ansatte i rideklubben, som vi er avhengige av for å 
sikre driften, og deres helse og sikkerhet har veid tungt i de vurderingene vi har gjort.  
 
Stevner, som er en viktig inntektskilde for klubben, var i store deler av 2020 enten helt forbudt eller 
tillatt med strenge restriksjoner. For å sikre inntekter for opprettholdelse av drift har vi søkt, og fått 
bevilget midler, på flere tiltakspakker gjennom 2020 både fra sentrale myndigheter og legater/fond.  
 
I de neste årene skjer det en stor utbygging på Mortensrud og flere områder rundt stall Lofsrud vil bli 
berørt. Det har vært viktig for styret å sikre mest mulig av klubbens områder samtidig som vi må 
respektere offentlige reguleringer. Mot slutten av 2020 har vi fått god dialog med prosjektledere for 
Mortensrudprosjektet og vi ser lyst på fremtiden for de områdene som vi disponerer.  
 
Vi har fått forlenget vår leiekontrakt for Stall Lofsrud med bydelen, og vi har også fått utvidet 
kontrakten slik at vi nå også disponerer det øverste loftet samt kjelleren under fôrrommet.  
 
Den store utebanen kunne endelig få en skikkelig oppgradering sommeren 2020 takket være 
oppsparte midler fra tidligere år. På tampen av 2020 fikk vi også oppgradert paddockene til 
skolehestene med fjerning av gjørme, ny underlagsduk og grus.  
 
Søndre Nordstrand Rideklubb har vært satsningsklubb i regi av Norges Rytterforbund siden 2018 og i 
2020 har styret arbeidet videre med neste steg; Veiviserklubb.  
For å kunne bli veiviserklubb må klubben oppfylle disse kravene:   

• er et godt forbilde og som vil bistå andre klubber i sin region 
• målbevisst legger til rette for sportslig satsing og er opptatt av å skape gode arenaer for våre 

fremtidige toppidrettsutøvere 
• er opptatt av kompetanse og har tilgang på godt kvalifiserte trenere og teknisk personell 

 
 
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ARBEIDSGRUPPENE 

 
Stevnegruppa  
I 2020 har SNORD til sammen arrangert 16 stevnedager med sprang, dressur og voltige. Covid-19 
satte en stopper for flere stevnedager både på våren og høsten. Stevnehverdagen har fått en hel del 
nye rutiner grunnet smittevern under pandemien som har preget året som har gått.  Blant annet har 
innsending og sjekk av vaksiner samt betaling før oppmøte på stevneplass, smittesporingsapp, ekstra 
renhold, mengder med antibac, oppfordringer om å holde god avstand, forbud mot publikum, 
begrensninger som gjelder antall mennesker som kan være med på stevneplassen og hjemreise 
innen en time etter start gjort det mulig å gjennomføre en god del stevnedager tross pandemi. Vi 
ønsker å takke alle som har stilt opp for klubben og sporten slik muliggjort gjennomføringen av 
stevner i året som har gått. 
 
Ved våre stevner ble det i løpet av 2020 avholdt cuper som SNORD-cup og Eurohest-cup. Dette 
begynner å bli en god tradisjon som er tenkt videreført til 2021. I år har vi for første gang avholdt 
landsstevneklasser i dressur i tilknytning til flere av våre distriktsstevner og responsen har vært over 
all forventning. I år arrangerte vi i kretsmesterskap individuelt og lag i både dressur og sprang for 
Oslo og Akershus rytterkrets (OARK). 
 
 
Søndre Nordstrand Rideklubb har gode og godt organiserte stevner, med mange startende. Vi 
utvikler oss stadig som arrangørklubb, stevnene fylles opp raskt og ventelisten er ofte lang.  

 
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 på både kalde og sure dager, men også på de 
dagene hvor man helst skulle holdt seg i skyggen.  
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 2020, inn i 2021.   
Vi skal fortsette det gode arbeidet i 2021 og håper på en mer 
normalisert hverdag der vi igjen kan ønske alle velkommen til gode 
velorganiserte stevner i regi av Søndre Nordstrand rideklubb. 
 

 
 
Leder av stevnegruppen, Siri Kvarsvik Arntzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dressurgruppa  
2020 ble dessverre et annerledes år for oss alle. Året begynte bra, vi har gjennom hele året fortsatt 
med June Ottersbo som klubbtrener, med gode tilbakemeldinger og tidvis overfylte treninger. Det er 
godt å se den gode rekrutteringen, og at treningene fylles opp av konkurranseaktive ryttere innen 
både sprang og dressur, så vel som de som ikke konkurrerer. Gleden ved å utvikle sitt samarbeid med 
hesten deler vi alle! 
 
Norwegian Horse Festival ble avholdt på Norges varemesse, og i år var det SNORD som vant 
Promotion cup, som gjorde at vi kunne sende to ryttere til Skoies Dressurcup – som gikk i LA første 
dagen, og MB i finalen. Rebecka Tranung Holtebu/Wedge og Tonje Waage Zarbell/Sands Tulle var 
heldige og fikk delta, sammen med en stor gjeng sprangryttere. Undertegnede kan nok snakke for 
alle når jeg sier det var litt av en opplevelse å få delta på et så stort stevne! Ekstra stas var det at 
begge ryttere kvalifiserte seg til finalen, og det hele toppet seg med Rebecka som gikk av med 
seieren begge dager! 

Som klubb rakk vi å arrangere to dressurstevner på distriktsnivå for 
koronaen brøt ut. Da ble det en periode med avlyste stevner og lite 
treninger. I mai fikk vi arrangert et stevne til, med god deltagelse. 
Gjennom sommeren var klubben godt representert på både 
distrikts- og landsstevner rundt om. Vi arrangerte også helgetrening 
for June Ottersbo og Kristoffer Nyquist, samt programtrening for 
Janne Tronsrud Halstenhov med god deltagelse. 
 
I september arrangerte vi kretsmesterskap i dressur for lag og 
individuelt for tredje år på rad. Dette ble to krevende dager da 
stevnet ble arrangert på to baner, i tillegg til nylagt bunn på den 
store utebanen, men med god hjelp fra våre medlemmer dro vi det i 
havn. Klubben stilte med ett hestelag i år, bestående av Frøydis 
Nikita Nygaard Sveen/Frøken Frøydis, Marie Lunde Haugen/Sands 

Tulle og Birgitte Forsland/Henris, med god innsats fra alle. Ekstra hyggelig var det at vi stilte med et 
ponnilag for aller første gang, med Julie Årebrot Skai/Keemoore og Astrid Olafsdottir/Bork’s MC. 
Gellan, som også fikk bronsemedalje! I tillegg fikk Birgitte og Henris en individuell bronsemedalje i 
KM senior. 
 
For første gang klarte fire ryttere fra klubben også å kvalifisere seg til NM-lag i dressur, som i år ble 
avholdt av Borge rideklubb. Laget besto av Birgitte Forsland/Henris, Tonje Waage Zarbell/Sands Tulle 
og Siri Kvarsvik Arntzen/Shiroz som red klasser på MB-nivå, i tillegg til Rebecka Tranung 
Holtebu/Wedge som fikk den tøffe jobben med å ri klasser på MA-nivå. Det var en ganske så 
surrealistisk opplevelse å skulle konkurrere mot Grand Prix-ryttere, men samtlige ryttere kunne glede 
seg over gode runder og prosenter.  
 
I oktober arrangerte vi det som ble årets siste stevne, et kombinert distrikts - og landsstevne. Det å se 
MA-ryttere også ta seg turen til Søndre Nordstrand var gøy å se, og noe vi håper å kunne gjøre mer 
av! 
 
Avslutningsvis ønsker jeg som alltid takke alle rytterne for at det fortsatt er en sann glede å være 
«leder» av dressurgruppen. Det samholdet vi har, og gleden over andres resultater er ikke noe man 
skal ta for gitt – men veldig godt vare på. Så får vi håpe at 2021 blir et år der vi går mer tilbake til 
normalen, for skolehestrytterne – de har vært savnet på stevner i år! 
 
For dressurgruppa, Tonje Waage Zarbell 



Voltigegruppa 
 
Søndre Nordstrand rideklubb har i 2020 hatt to voltigekurs knyttet til rideskolen. I år har vi hatt 
deltakere fra 10-års alder og opp til voksene – alle like engasjert. Dette til tross for avlyste treninger 
og brå endringer. Faste trenere har vært Helene Skjørten Solheim og Marit Walløe,  
i tillegg stiller Kristine Åssveen og Lilly Weldingh opp med lærerike helgekurs når det passer.  
 
Rideskolen har trent fast på stallens Cascador, som er fin og trygg for utøverne. Samtidig har vi brukt 
store deler av året til å prøve og trene nye hester i voltige.  
 

I år hadde vi to store høydepunkter. Det først var et 2-dagers stevne i 
regi av Arendal og Grimstad rideklubb, der Isabella, Sofia, Alva og 
Helene stilte til start på lånte hester. Alle gjorde en super innsats,  der 
Alva blant annet vant sitt E-program i skritt og Helene kvalifiserte seg 
til NM. Årets NM ble imidlertid avholdt i regi av Sandnes og 
Jæren rideklubb. Årets norgesmester ble Kristine på trofaste Shiroz, 
som ble kåret til beste hest. 
 
Longør var Lilly, som beholdt tittelen beste longør. Utover disse 
høydepunktene har vi gledet oss stort over hver trening, og hatt 
trening via zoom når alt har vært stengt. I 2021 håper vi på flere 
nasjonale og internasjonale prestasjoner 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sponsorgruppa 

Sponsorgruppa ledes av Marcus Tengs Grundy og besto i 2020 av Lene Bang-Johansen, Frøydis Sveen, 
Adelie Dorseuil, Lisa Johansen og Lisbeth Tranung Holtebu. I løpet av 2020 har sponsorgruppen 
samlet inn store inntekter og verdier, disse er blant annet fordelt mellom tilskudd, sponsing og 
innsamlingsaktiviteter. Det er spesielt søkt om kompensasjon for stevner og avlyste arrangementer 
knyttet til covid-19.  I året som har gått har til stor glede fått på plass to flotte sponsorhinder til en 
verdi av 30 000,- hver fra henholdsvis Møller Bil og Automax. Det er en kontinuerlig jobb å søke om 
tilskudd og det er mange som konkurrerer om midlene. Sponsorgruppa står på og sender søknader 
hvert år.  
 

Klubben har fått tildelt i løpet av 2020:  
Oslo idrettskrets: 86 000,- 
Norges Idrettsforbund: 376 234,- 
Oslo Kommune 93 000,- 
Lotteri og stiftelsestilsynet: 351 600,- 
Gjelsten stipendet 100 000,- 
Gjensidigestiftelsen 42 600,- 
Grasrotandelen 16 450,- 
OBOS Jubel 100 000,- Tapte stevneinntekter og påskeleir. 
Sparebankstiftelsen 50 000,- Bod til hindermateriell ved utebanen. 
Sparebanken ØST 10 000,- Krakker/benker utendørs. 
Spleis 2385,- 

 

 

 
Juniorgruppa 
Juniorgruppa har i 2020 bestått av:  
Ansvarlig: Dina Holmen og Lea Eide 
Silje Bogerud 
Ella Mignotte 
Julie Skai 
Frida Bygland 
Margrethe Løyland 
 
Det har dessverre ikke vært mulig å gjennomføre noen planlagte aktiviteter for juniorgruppa i 2020 
pga Covid-19.  

 

 

 

 
 

 

 



 
Spranggruppa 
2020 har vært et bra år med både oppturer og utfordringer. Spranggruppa har bestått av +-16 ryttere 
og sprangtrener har vært June Ottersbo og vikar har vært Merete Røed. Vi har også hatt 
helgetreninger for blant annet Tony Andre Hansen.  
 
Året startet med NHF 2020 der mange fra klubben 
fikk være med. Vi hadde ryttere i Stall Lie Hvalen 
Cup, der stilte Lea Eide/What Done is Done, Dina 
Holmen/Callisto, Silje Bogerud/Sandro, Vilje 
Berget/Blondie og Julie Skai/Keemoore.  
 
I Silver/Gold Tour representerte Kaja 
Stenslet/Colesca, Delina Utgaard/Gaberlina, 
Martine Mørstad/Alexander og Marte 
Snefjellå/Foujik vd Castershoeve. Det ble mange 
fine plasseringer og runder! 
 
I år ble det ikke like mange stevner på hjemmebane som i 2019, men vi fikk æren av å arrangere KM i 
sprang 2020. Der hadde vi et ponnilag bestående av Vilje Berget/Blondie, Silje Bogerud/Sandro og 
Lea Eide/What Done is Done. Vi hadde også et hestelag bestående av Kaja Austhdal/Sacke, Ella 
Mignotte/Cartoon og Marte Snefjellå/Victor H. Det ble mange fine runder og plasseringer både 
individuelt og under lagkonkurransen.  
 
Vi hadde flere ryttere på Landsmesterskapet i Drammen, Drammen Spring Tour og Tønsberg Horse 
Show med gode resultater. Søndre Nordstrand ble også representert med et lag under under lag -NM 
i sprang.  
 
Spranggruppa har vært ledet av Marte Snefjellå.  
 
 

 
 



Dugnadsgruppa  
Dugnadsgruppa består av en god håndfull nevenyttige og arbeidsomme foreldre med 
håndverkskunnskaper. 
Flere 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 (09. - 10.05.2020) og en i oktober (03. - 04.10.2020). Begge dugnader hadde godt 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 av det dugnadsgruppa har utført i 2020: 
5-6 filtdugnader på ridebanen ute. Generelt vedlikehold i stallen/ridehuset, mer lys og lamper 
inne/ute, grusing av kjørevei, mye ivaretagelse, stell og kjøring av utebanen, strømgjerder på 
beitene, kjøring av høy.  
 
Ansvarlig for dugnadsgruppa har vært Stein Erik Skai og Marcus Tengs Grundy.  
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STALL OG RIDESKOLE 
 

Ponniskolen og rideskolen 

Hver uke møter nesten 250 hesteglade barn, ungdom og voksne til ridetime på Lofsrud gård.  
Rideskolen er et viktig bidrag til aktivitet og rekreasjon i nærmiljøet og klubbens viktigste 
rekrutteringskanal til nye klubbmedlemmer. I tillegg til ordinære ridetimer arrangerer vi egne stevner 
for rideskolen, påskeleir, sommerleir og drop-in timer. Enkelte fra rideskolen inviteres også til å delta 
på ordinære distriktstevner med våre skolehester. 

 
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 2020 har vi 
hatt følgende hester i ponniskolen og rideskolen:  
Emil, Hope, Roxy, Max, Diva, Miss Sophie, MyLady, Rambo, Meringa, Odin 
(lånt), Trond (lånt), Zara (lånt), Mookie (lånt) og Fiffi (lånt).  
 
Vi har kjøpt tre nye hester til rideskolen i 2020:  
Sylvie, Spot og Shelby. Vi har solgt tre hester til privatpersoner og disse 
var: Confetti, Calle og Zenvo.   

Vår trofaste rideskolehest Felix måtte dessverre avlives pga alvorlig kolikk sommeren 2020.  
 
Gjennom 2020 har vi gjort vårt ytterste for å opprettholde tilnærmet normal aktivitet i ponniskolen 
og rideskolen i de perioder det har vært tillatt. Vi vil rette en stor takk til alle barn, ungdom, voksne 
og foresatte som har utvist stor forståelse gjennom hele 2020.  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ansatte  
Gjennom året har vi mange ansatte som sørger for at mennesker og hester skal ha det bra på Lofsrud 
gård. Vi har ansatte på jobb fra kl. 0730-2100, alle dager i året. I 2020 har vi hatt rett over 20 ansatte 
på lønningslisten. 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 gjennom hele året.  
 

Rideklubben er godkjent lærebedrift innen hestefag og har gjennom 2020 hatt fire lærlinger:  
Thea W. Elisen (1.års lærling) 
Mathilde W. Elisen (1.års lærling) 
Susann Grande (2. års lærling)  
Sandra Martine Eriksen (2. års lærling - I juli 2020 bestod Sandra Martine Eriksen fagprøven) 
 
 

 
 

 

Følgende personer har vært ansatt i hele eller deler av 2020:  

 

 

Personalansvarlig og leder:  
June Ottersbo 
 

Stall 
Anne Grete Jørgensen 
Anja Fullu 
Andrea Tangen Jensen 
Cecilia Sønsteli 
Cina Hoff Sekkelsten 
Eline M. Aslaksen 
Frida S. Bygland 
Hege Johansen 
Jane Irene Foss 
June Ottersbo 
Olga Lukasiewicz 
Thale Dannevig  
Margrethe Løyland 
Marianne Bergsta Johansen 
Mathilde W. Elisen 
Marie Lunde Haugen 
Mille Wikstrøm-Olsen 
Maylen Hatlevik Lamva 
Vilde Sjurseth Stolt-Nielsen 
 

 
 
 
 
 
Rideskole og ponniskole  
Anne Grete Jørgensen    
Cecilia Sønsteli    
Elisabeth Ruud Jensberg    
Gry Oden Olsen    
June Ottersbo      
Marte Snefjellå     
Marte Tveit Igland    
Mari Terese Hoffgaard    
Margrethe Løyland 
Vilde Sjurseth Stolt-Nielsen  
   
 
Renhold velferdsdelen                                                           
Frøydis Nikita Nygaard Sveen                                                                                                                              



Stallplasser 2019 

Stallen på Lofsrud gård har hatt fullt belegg hele året. Stallplass listen ble avviklet i september 2020. 
Spørsmål om stallplass rettes til June Ottersbo: june@snord.no. 
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KLUBBDRIFT  
 
 

Klubbmesterskap 2020 
Det ble dessverre ikke mulig å arrangere klubbmesterskap i 2020 da stevnene der dette skulle vært 
avholdt dessverre måtte avlyses grunnet covid-19.  

 
Teknisk personell 
Klubben har følgende eget teknisk personell: 
Voltigedommer: Marit Walløe (nivå 2 – høyeste nivå) 
Steward: Camilla Bentzen 
Steward aspirant: Rebecka Tranung Holtebu 
Dressurdommer: Vivian Pedersen Nilsen (DD1) 
Dressurdommeraspirant: Heidi Sjølie (DA1) 
Feil og stil-dommer sprang: Linn Sebro 
Banebygger: Line B. Flaa (SB1) og Odd-Ivar Pedersen (SB3) 
Banebyggeraspirant: Siri Kvarsvik Arntzen (SBA) 
Sprangdommeraspirant: Siri Kvarsvik Arntzen (SDA) 
 
Ansvarlig for tekniskpersonell, kurs er Line Flaa. Vi ønsker å satse på klubbens medlemmer og 
utvikling av eget tekniskpersonell.  Flere av klubbens tekniske personell deltok på NRYFs konferanse i 
januar 2020. Utover det var det planlagt flere kurs i 2020 som dessverre måtte utgå grunnet covid-19 
og vi håper på bedre muligheter for kurs i 2021. Går du med tanker om å ta en utdannelse som 
tekniskpersonell, lurer på hva det innebærer eller har andre spørsmål vedrørende dette ta kontakt 
med Line Flaa eller styret. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Økonomisk støtte 
Søndre Nordstrand Rideklubb har støttet opp økonomisk for medlemmer av klubben som har deltatt 
Norwegian Horse Festival (NHF) på Lillestrøm ved kjøp av billetter for å sikre plasser under promotion 
cup samt dekket startavgifter og oppstalling/meeting. Det ble også dekket utgifter til startavgifter og 
oppstalling for lagene som representerte klubben under lag NM i 2020 både i sprang og dressur.  

 
 

Klubbtrenere 2020 

Klubbens trener i sprang og dressur er June 
Ottersbo. June er utdannet trener 2 fra NRYF. Hun 
har jobbet med trening og rehabilitering av hest i 
flere år. Hun konkurrerer selv aktivt på høyt nivå i 
dressur og har en god del privatelever som hun 
følger tett, både i sprang og dressur. I tillegg har 
det vært avholdt helgetreninger for blant annet 
Tony Andre Hansen i sprang. 
Voltigen har hatt følgende trenere i 2020: 
Helene Skjørten Solheim og Marit Walløe har vært 
faste trenere, i tillegg stiller Kristine Åssveen og 
Lilly Weldingh opp med lærerike helgekurs når det 
passer 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



VALG 
 

Valgkomiteens innstilling 
Valgkomiteen 2021 har bestått av leder Catrin Lidstrøm og Line Vestgård. Tidligere leder for 
valgkomiteen Elisabeth Lauvbakk ble nominert og trakk seg følgelig fra valgkomiteen.   
 
 

Valgkomiteens innstilling 

 
Styret i Søndre Nordstrand Rideklubb 2021/2022 
Velges for to år av gangen:  
Styret Leder: Katrine Berget (på valg)  
Nestleder: Susanne Grure (ikke på valg)  
Økonomiansvarlig: Ellen Rognaldsen (ikke på valg)  
Sekretær: Elisabeth Lauvbak (på valg)  
 
Styremedlemmer: (velges for ett år av gangen)  
Lisbeth Tranung Holtebu 
Lisa Johansen 
Line Flaa 
Mette Langvik 
Kyrre Eide 
Evelina Olsson 
 
Vara: 
Nina Sølvhaug 
Aasulv Bygland 
 
 

Kontrollkomite 
Medlemmer: 
Idunn Steinnes 
Øyvor Dalan Vik 
Vara: Stein Erik Skai 

 
Representanter utpekt av styret:  
 

Ungdomsrepresentanter:  
Dina Holmen 
Lea Eide 
 

Valgkomite  
Leder:  
Catrin Lidstrøm 
Medlemmer: 
Line Vestgård 
Emilie Brynjulfsen 
Vara:  
Odd-Ivar Pedersen 
 


