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TILLITSVALGTE
STYRET OG TILLITSVALGTE 2021
I tillegg til styret, blir kontrollkomité 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 2021 har sammensetningen sett slik ut etter at styremedlemmene Elisabeth Lauvbakk,
Lisa Johnsen og Ewelina Olsson valgte å trekke seg fra styret tidlig på høsten 2021:
Leder: Katrine Berget
Nestleder: Susanne Grure
Sekretær: Mette Langvik (fra høst 21)
Økonomiansvarlig: Ellen Rognaldsen
Styremedlemmer:
Lisbeth Tranung Holtebu
Kyrre Eide
Line B. Flaa
Nina Sølvhaug (tidligere varamedlem)
Aasulv Bygland (tidligere varamedlem)
Kontrollkomite
Idunn Steinnes
Øyvor Dalan Vik
Vara: Stein Erik Skai
Styret kan kontaktes på epost: styret@snord.no
Representanter utpekt av styret:
Ungdomsrepresentanter: Lea Eide og Dina Holmen
Valgkomite
Leder: Catrin Lidstrøm
Medlemmer:
Line Vestgård
Emilie Brynjulfsen
Vara: Odd-Ivar Pedersen

STYRETS ARBEID
Store deler av 2021 har dessverre som året før vært preget av mye arbeid tilknyttet
pandemien med restriksjoner, løpende endringer i forhold til smittevern og restriksjoner
som må overholdes. Samtidig har vi forsøkt å drifte rideskolen og klubben etter beste evne
for å opprettholde et forsvarlig, men attraktivt tilbud for klubbens medlemmer innenfor en
til hver tid gjeldende regler. Vi har flere ansatte i rideklubben, som vi er avhengige av for å
sikre god dyrevelferd til alle hestene på Lofsrud, og deres helse og sikkerhet har veid tungt
i de vurderingene vi har gjort.
Stevner, som er en viktig inntektskilde for klubben, fikk vi ikke avholde første halvdel av året
pga restriksjoner. Men i slutten av mai kunne vi endelig få til en kickstart på
stevnesesongen med en vellykket banetrening utendørs. Årets første stevne ble avholdt i
juni i hhv sprang og dressur. I slutten av august gjennomførte vi to helger med 30 års
jubileumsstevne i både sprang og dressur som var stor stas.
Gjennom hele 2021 har vi søkt, og fått bevilget midler, på flere tiltakspakker fra sentrale
myndigheter, legater og fond for å sikre videre drift når "vanlige" inntekter faller bort pga
restriksjoner.
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 fortsatt hesteaktivitet på Lofsrud.
Hele 2021 har vi hatt tett dialog med prosjektledere for Mortensrudprosjektet og
ressurspersoner i bydelen for å sikre at våre interesser blir ivaretatt.
Søndre Nordstrand Rideklubb har vært satsningsklubb i regi av Norges Rytterforbund siden
2018, og i 2021 har styret fortsatt med arbeidet til 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

Arbeidet med Veiviserklubb videreføres i 2022.
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ARBEIDSGRUPPENE
STEVNEEGRUPPA
I 2021 har SNORD til sammen arrangert 11 stevnedager med sprang, dressur og
voltige. Korona var en stor del av det å arrangere stevner i 2021, men vi klarte å tilpasse oss.
Stevnehverdagen fikk mange nye rutiner grunnet smittevern under pandemien som har
preget året som har gått. Vi ønsker å takke alle som har stilt opp for klubben og sporten og
muliggjort gjennomføringen av stevner i dette annerledes året. Vi har hatt SNORD-cup og
Eurohest-cup som har vært populært. I tillegg arrangerte vi kvalifisering til FERDComeback cup.

Vi fikk også gjennomført klubbmesterskap i både sprang og dressur. Vi arrangert flotte
jubileumsstevnehelger i både sprang og dressur for å feire at klubben fylte 30 år! 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 bidrar til de ulike
funksjonæroppgavene. Jeg vil rette en stor takk til alle dere som har stått på både kalde og

3

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 skal fortsette det gode arbeidet i 2022 og ønsker alle velkommen til
gode velorganiserte stevner i regi av Søndre Nordstrand rideklubb.
Stevnegruppa v/ Siri Kvarsvik Arntzen

DRESSURGRUPPA
2021 ble dessverre nok et annerledes år for oss alle. Vi har gjennom hele året fortsatt med
June Ottersbo som klubbtrener, med gode tilbakemeldinger og tidvis overfylte treninger.
Treningene fylles opp av både konkurranseaktive innen både sprang og dressur, i tillegg til
de som ikke ønske å konkurrere så mye – men alle som en ønsker å lære mer om dressur og
utvikle seg videre med hesten de rir på, og det er godt å se!
Som klubb fikk vi bare arrangert fem dager med distriktstevner i dressur, da flere stevner
tidligere på året dessverre ble avlyst grunnet pandemien. Klubben feiret 30 år i året som
var, for dressuren ble begivenheten feiret med dressurstevnehelg i august med klasser fra
LC-MB, der premiene var sponset av Eurohest. Vi arrangerte også helgetrening for Line
Moen i november med god deltakelse.
Utover sommeren og høsten har klubben vært representert på både distrikts- og
landsstevner rundt omkring. Av resultater ønsker jeg spesielt å trekke frem ponnirytteren
Astrid Olafsdottir /Borks Mc’Gellan som vant Landsmesterskapet i dressur i LB ponni, og
som under årets kretsmesterskap i dressur fikk en sølvmedalje individuelt i ponniklassen.
Birgitte Forsland med 4-åringen Silkyway Lox deltok i både Breeders finalen og
hallmesterskapet for unghest med gode resultater. Frøydis Nikita Nygaard Sveen og
Frøken Frøydis tok turen til Fjordhest-NM og deltok blant annet i dressurklasser der.
Avslutningsvis ønsker jeg som alltid å takke alle rytterne for at det fortsatt er en sann glede
å være «leder» av dressurgruppen. Året 2021 ble ikke et år der vi gikk mer tilbake til
normalen, men man kan kanskje krysse fingrene for at 2022 er året? Pandemi eller ei, at så
mange som mulig kan kose seg med å lære mer og utvikle seg videre med hesten (lånt eller
egen) i året som kommer, det er i hvert fall lov å håpe på J
Dressurgruppen v/Tonje Waage Zarbell
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VOLTIGEGRUPPA
Søndre Nordstrand rideklubb har i 2021 hatt et amputert kurstilbud i rideskolen på grunn av
pandemirestriksjoner. Vi fikk gjennomført et kort vårkurs og et ordinært høstkurs med to
grupper. Vi har ikke fått trent opp nye rideskolehester til voltige, så tapet av Felix og
Confetti er merkbart. Men Lady er en fin voltigehest i skritt for de minste og Cascador
(privathest) fungerer fint for øvetpartiet. Faste trenere har vært Helene Skjørten Solheim
med Linn Sebro som longør.

Klubben har arrangert ett L-stevne der mange fikk gjennomført sine første klasser i galopp
med godt resultat. Vi har også hatt deltagere med på stevne på Stord og på
treningssamling i Arendal.

Årets norgesmesterskap ble arrangert av Arendal og Grimstad rideklubb. Etter en meget
spennende og jevn konkurranse, kapret Kristine Åssveen og Lilly Welding (longør) NMtittelen på HH’s Czardas – til daglig kalt Noddy. Han ble kåret til NMs beste hest og Lilly
som beste longør. Noddy, Kristine og Lilly bor i Budapest, der de to siste studerer
veterinærmedisin.
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DUGNADSGRUPPA
Søndre Nordstrand Rideklubb er som mange andre tilsvarende klubber helt avhengig av
dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer for å drifte og vedlikeholde stallen. Vi er heldigvis
velsignet med engasjerte, arbeidsomme og kunnskapsrike foreldre og barn som gjennom
året har gjort en flott innsats for klubben. I den situasjonen vi har stått i med Corona og
bortfall av inntekter har den jobben som har blitt lagt ned i form av dugnadsinnsats vært
spesielt viktig for klubbens drift.
SNORD har i 2021 gjennomført to dugnadshelger, der vårdugnaden 15-16 mai pga corona
restriksjoner ble gjennomført kun med deltakelse av oppstallører. På høstdugnaden, som
ble gjennomført 18-19 september, kunne vi omsider gjennomføre dugnad der også
rideskolen fikk lov å dela igjen. På begge dugnadene hadde vi bra oppmøte og vi fikk
jobbet oss gjennom lange lister med arbeidsoppgaver.

Hovedoppgavene på disse dugnadene har vært blant annet opprydding, vasking,
hagearbeid, maling, klargjøring av anlegg for utesesongen, reparasjoner av strømgjerder
og bygningsmasse og generelt vedlikehold. På en stall som Lofsrud gård med stort areal og
til dels gammel bygningsmasse er det aldri mangel på arbeidsoppgaver, så innsatsen som
legges ned i frivillig arbeid kan ikke undervurderes.
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I tillegg til de faste dugnadshelgene har mange medlemmer lagt ned utallige timer
gjennom året på vedlikehold, snekring, opp- og nedrigging av vanningsanlegg, grusing av
vei, reparasjoner, sjauing og annet arbeid.
Ansvarlig for dugnadsgruppa har vært Aasulv Bygland og Kyrre Eide. Øvrige deltakere har
vært Frederic Mignotte, Tor Arne Haugen, Jerry Hjortmyr og Hans Sveen

JUNIORGRUPPA
Juniorgruppa har i 2020 bestått av:
Ansvarlig: Dina Holmen og Lea Eide
Ella Mignotte
Frida Bygland
Margrethe Løyland
Pga. restriksjoner har det vært lite aktiviteter i 2021. Men vi gleder oss til å komme sterkere
tilbake i 2022.
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STALL OG RIDESKOLE
RIDESKOLE
Hver uke møter nesten 250 hesteglade barn, ungdom og voksne til ridetimer og hestekos
på Lofsrud gård.
Rideskolen er et viktig bidrag til aktivitet og rekreasjon i nærmiljøet og klubbens viktigste
rekrutteringskanal til nye medlemmer. I tillegg til ordinære ridetimer arrangerer vi egne
stevner for rideskolen, påskeleir, sommerleir og drop-in timer. Rideskoleelever med
grøntkort har også fått delta på ordinære distriktstevner med våre skolehester. 2021 bød
på en litt kronglete start med restriksjoner og påbud. Med god innsats fra våre ansatte i
rideskolen har vi kunnet opprettholde et så bra tilbud som mulig under gjeldende regelverk
i en smitteutsatt bydel. Tross pålagte restriksjoner for arrangementer fikk vi avholdt blant

annet Halloweenstevne i oktober som ble en stor suksess. Til tross for en del restriksjoner i
fjoråret er vi godt fornøyde med at vi har klart å gi et tilbud til våre elever i rideskolen når
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det har vært tillatt. En stor takk til alle i rideskolen som viste god ånd når vi måtte finne
løsninger på ulike problemstillinger under pandemien.
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 2021 har vi hatt følgende hester i ponniskolen og rideskolen: Emil, Hope,
Max, Diva, Miss Sophie, MyLady, Rambo, Meringa, Shelby, Silvie, Odin (lånt), Mookie (lånt)
og Fiffi (lånt). Vi kjøpte to nye hester, Alvin og Albert. I tillegg har vi også vært så heldige at
vi har fått låne 3 hester; Saffi, Frodo og Shiroz. Gazi har også vært innom en snartur i
rideskolen, men det passet ikke for han.

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.
Vi har videreført tilleggstjenester (fullservice, møkking, innslipp og bistand til veterinær/
hovslager) for oppstallører hvor innslipp har vært den desidert mest populære tjenesten.
Rideklubben er godkjent lærebedrift innen hestefag og har gjennom 2021 hatt 3 lærlinger:
Susann Grande som bestod fagprøven sommeren 2021, og Mathilde og Thea W. Elisen
som har fagprøve i februar 2022.
Følgende personer har vært ansatt i hele eller deler av 2021: Personalansvarlig og leder:
June Ottersbo. Stall; Anne Grete Jørgensen, Anja Fullu, Cecilia Sønsteli, Frida S. Bygland,
Jane Irene Foss, Alma Figland, Margrethe Løyland. Rideskole og ponniskole; Anne Grete
Jørgensen, Cecilia Sønsteli, Gry Oden Olsen, Marte Snefjellå, Mari Terese Hoffgaard,
Margrethe Løyland, Rebekka Asp, Victoria Trumphy Granquist, Adelié Doresuil. Renhold
velferdsdelen; Frøydis Nikita, Nygaard Sveen.
Noen har sluttet og noen har begynt i løpet av 2021. Siste halvdel av 2021 har vi bygget
opp et nytt og positivt team. Fokus er godt hestehold, god kundeservice og godt miljø
mellom kollegaer. Målet er at Lofsrud gård skal være en god og trygg arbeidsplass for både
mennesker og dyr. Dette arbeidet videreføres i 2022.
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STALLPLASSER
Stallen på Lofsrud gård har hatt så å si fullt belegg gjennom året. Rideskolen har benyttet
seg av et par bokser i «privatstallen» i påvente av oppgraderinger som må gjøres i
«skoleheststallen», vi har også i en periode fått låne ekstra skolehester som har hatt
boksplass i privatstallen.
Vi er heldige og får mange henvendelser om stallplass her hos oss da vi har en sentral
lokasjon med flotte fasiliteter til en «fornuftig» pris. Vi ønsker å videreutvikle, å bygge et
godt stallmiljø og ha et treningstilbud for bredden av våre aktive medlemmer. For å kunne
skape et så godt og samlende miljø som mulig for både små og store, er det viktig at vi har
oppstallører som forstår viktigheten av å bidra med god dugnadsånd, delta på treninger i
regi av klubben og ikke minst har en generell positiv og konstruktiv holdning. Gitt at vi har
en stall som er gammel, et tilbud som får konsekvenser ved sykefravær hos ansatte og ikke
minst ytre faktorer som utbygging i nærområdet.
For å kunne ha et bærekraftig miljø er det også viktig at vi jobber for å ha fornuftig
alderssammensetning blant våre oppstallører. Lofsrud gård skal være et sted hvor både
hester og ryttere trives i trygge omgivelser.
Vi legger ut på vår facebook side om vi har ledige plasser. Vi vektlegger følgende når vi
vurderer ny oppstallør:
•

Lofsrud Gård er drevet mye på dugnadsbasis, det kreves stor dugnadsinnsats av
våre oppstallører, så du kan ikke være engstelig for å ta i et tak.

•

Ellers vektlegges et godt miljø blant våre oppstallører. Dette innebærer
nulltoleranse for usportslig eller utilbørlig opptreden eller oppførsel i relasjon med
hestene, medoppstallører, ansatte, rideskoleelever eller andre besøkende på
Lofsrud gård.

•

Det forutsettes at oppstallørene er med medlem av, og representert klubben, og
deltar på treninger i regi av klubben.
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KLUBBDRIFT
Vi fikk avhold et fysisk grønt kort kurs i slutten av august.
I år valgte vi å ha Hallowenstevne som et rent klubbarrangement og det ble et skremmende
og flott gjennomført arrangement til glede for store og små.

KLUBBMESTERSKAP 2021
Dressur:
Birgitte Forsland-Silkyway Lox.
Adelie Elisabeth Dorseuil My Secret Sundancer.
Cathrin Blitzner Møller - Fiskegaardens Morgan.

Sprang:
Lille Tour (LT) 0,70 m (280)
Vilje Elise Eriksen Berget – Gaberlina, 68,5 stilppoeng.
Marte Rognaldsen Snefjellå - I’m in love, 67,5 stilpoeng.
Vilde Margrete Rygg-Heller – Shego, 4 feil og 72,5 stilpoeng.

Store Tour (ST) 1,10m (274.1.5.3.)
Cicilie Carine Sørensen og Lorentino var feilfrie i begge faser med tiden 38,7 i andre fase.
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TEKNISK PERSONELL OG KURS
Klubben har følgende eget teknisk personell:
Voltigedommer: Marit Walløe (VD2)
Voltigedommer: Lilly Weldingh (VD1)
Steward aspirant: Camilla Bentzen (SA)
Dressur dommer: Vivian Pedersen Nilsen (SD2)
Dressur dommer aspirant: June Ottersbo (SDA)
Feil og stil-dommer sprang: Linn Sebro (SSD)
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. Vi har flere medlemmer i klubbensom er under
utdanning og det var planlagt flere kurs i 2021 som dessverre måtte utgå grunnet covid-19.
Vi håper på bedre muligheter for kurs og oppgraderinger i 2022. 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 bidratt med å sponse halve treningsavgiften til en
helgetrening for Rob Ehrens i sprang i 2021 til medlemmer som har deltatt på dugnader og
trener på klubbteninger.

KLUBBTRENERE
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. Voltigen har hatt følgende trenere i 2021 Helene Skjørten Solheim og Marit
Walløe har vært faste trenere.
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VALG
Valgkomiteen har underveis i prosessen hatt dialog med både klubbmedlemmer og styret
for å sikre at vi får inn kandidater med riktig kompetanse og motivasjon for styreverv.
I tillegg har vi lagt vekt på å skape en sunn fordeling av representanter i styret, slik at både
medlemmer tilknyttet rideskolen, private oppstallører, så vel som andre medlemmer
tilknyttet klubben skal være representert.
Valgkomiteen mener at vi har funnet frem til en kompetent og driftig styresammensetning
som vil gagne Søndre Nordstrand Rideklubb, og som vi håper årsmøtet vil gi en tilslutning
til. Vi takker samtidig for innsatsen til avtroppende styremedlemmer.

VALGKOMITEENS INNSTILLING
Leder

Katrine Berget (ikke på valg)

Nestleder

Mette Langvik (2 år)

Sekretær

Camilla Brenna Hanæs (1 år)

Økonomiansvarlig

Ellen Rognaldsen (2 år)

Styremedlemmer

Kyrre Eide, Line Flaa, Aasulv Bygland og Lisbeth T Holtebru (1 år)

Vara

Trygve Vadstein og Øyvor Dalan Vik (1 år)

Kontroll komité

Idunn Steines, Trine Hansen og vara Tor-Arne Haugen (1 år)

REPRESENTANTER UTPEKT AV STYRET
Valgkomité

Leder Catrin Lidstrøm (1år)
Lise Eide, Emilie Brynjulfsen og vara Odd-Ivar Pedersen (1år)

Ungdomsrepresentanter er Dina Holmen og Lea Eide (1år)
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