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SØNDRE NORDSTRAND RIDEKLUBB 
FAKTA OM KLUBBEN   

Søndre Nordstrand Rideklubb ble stiftet i 1991 og vi har i overkant av 500 medlemmer 

 
Vi holder til på Lofsrud gård. Gården eies av Oslo Kommune og forvaltes av bydel Søndre 

Nordstrand. Rideklubben driver både rideskole og stall hvilket krever en stor dugnadsinnsats fra 

klubbmedlemmene. 

 

Klubbmedlemmene er hovedsakelig aktive i grenene dressur, sprang og voltige. 

Rideklubben er opptatt i Norges Rytterforbunds satsingsprogram som satsingsklubb. Det innebærer 

at Søndre Nordstrand Rideklubb oppfyller alle kravene som ligger i Rytterforbundets 
klubbsatsingsprogram. Rideklubben er godkjent lærlingbedrift innen hestefag. 

Vi disponerer et ridehus, 20×64 meter med Walber-bunn, en ridebane på 80×40 meter og en 
ridebane på 20×60 meter. Stallen har plass til 44 hester og ponnier, hvorav 17 brukes i rideskolen. 

 

Medlemmer pr 31.12.2022 

Kvinner: 463 (91,32%) 
Menn: 43 (8,48%) 

Totalt: 507 

 

Våre medlemmer er i alderen 3-79 år 
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STYRET OG TILLITSVALGTE 2022 
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 2022 har sammensetningen sett slik ut: 

Leder: Katrine Berget 

Nestleder: Mette Langvik 

Sekretær: Camilla Brenna Hanæs 

Økonomiansvarlig: Ellen Rognaldsen 
 

Styremedlemmer: 

Lisbeth Tranung Holtebu  

Line B. Flaa  
Kyrre Eide  

Aasulv Bygland  

Vara: 

Trygve Vadstein og Øyvor Dalan Vik 

Kontrollkomite 
Idunn Steinnes  

Trine Hansen  

Vara: Tor-Arne Haugen 

Styret kan kontaktes på epost: styret@snord.no 

Representanter utpekt av styret:  

Ungdomsrepresentanter: Lea Eide og Dina Holmen 

Valgkomite 

Leder: Catrin Lidstrøm 

Medlemmer: Lise Eide og Emilie Brynjulfsen Vara: Odd-Ivar Pedersen 
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STYRETS ARBEID 

Styret har jevnlige møter og har i 2022 gjennomført månedlige møter. Styret har gjennom året brukt 

mye tid og ressurser til å følge opp alle pågående utbygginger rundt Lofsrud gård. Hovedhuset på 

gården (det store hvite huset) har vært igjennom en totalrenovering i store deler av 2022 og fra 

februar 2023 får Fontenehuset bruksrett til huset. Styret har hatt tett dialog med bydel og 
entreprenør gjennom hele renoveringsperioden for å påse at vi fortsatt har en trygg hverdag for alle 

to og firbente på gården. Det har vært flere episoder hvor vi har måttet pålegge stans i arbeidet da 

renoveringen har påvirket driften negativt. 

 
I forbindelse med karbonfangsprosjektet til Celsio/Oslo kommune ved Klemetsrudanlegget har vi 

fulgt opp i forhold til støy med byggearbeider, sprengning og fjerning av løsmasse. Vi fortsetter 

dialogen videre i 2023. Prosjektet har foreløpig ferdigstillelse i 2025. 
 

På nedsiden av gården har det blitt bygget en ny garasje og ladeplass for busser. Styret har hatt 

dialog med utbygger i forbindelse med graving og legging av kabler fra garasjen og til 

Klemetsrudanlegget. Det har vært noen episoder hvor vi har måttet pålegge stans i arbeidet da 
arbeidet har påvirket driften negativt. 

Det mest omfattende arbeidet i nærområdet er Mortensrudprosjektet. Styret sendte i begynnelsen 

av 2022 inn et høringssvar på byggeplanene og vi har gjennom hele 2022 hatt tett dialog med 
prosjektledere og ressurspersoner i bydelen for å sikre at våre interesser blir ivaretatt. Det har vært 

viktig for styret å sikre fortsatt hesteaktivitet på Lofsrud i fremtiden. 

Vårt høringssvar er offentlig tilgjengelig 

 

Gjennom hele 2022 har vi jobbet aktivt for å drifte rideskolen og klubben med et attraktivt tilbud til 

klubbens medlemmer. Vi har hatt rideskole ukentlig, helgetreninger og vi har arrangert 17 
stevnedager.  

Ridekurs og stevner er viktige inntektskilder for klubben, men vi må i tillegg søke midler fra offentlige 
myndigheter og private bedrifter slik at vi klarer å holde prisene på våre aktiviteter på et akseptabelt 

nivå. Vi har gjennom 2022 søkt på flere tiltakspakker (strømstøtte), legater og fond. Dessverre er 

flere av tilskuddene utformet slik at man ikke kan bruke midlene til direkte drift. Vår største kostnad 

er drift av rideskole og stall. Gleden var derfor stor da vi fikk et økonomisk bidrag fra Oslo sør-
satsningen til å skifte lyspærer og utbedre armaturer på den store utebanen. 
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TEKNISK PERSONELL OG KURS 

Klubben har følgende teknisk personell: 

Voltigedommer: Marit Walløe (VD2) 

Voltigedommer: Lilly Weldingh (VD1) 

Voltigelongør : Lilly Weldingh  

Steward: Camilla Bentzen (Steward1) 

Feil og stil-dommer sprang: Linn Sebro (SSD) 

Banebygger: Line B. Flaa (SB1) og Odd-Ivar Pedersen (SB3) 

 
Ansvarlig for tekniskpersonell og kurs er Line Flaa. Vi ønsker å satse på klubbens medlemmer og 

utvikling av eget tekniskpersonell. Vi har flere medlemmer i klubben under utdanning.  

Line Flaa holder på med utdanning til sprangdommer aspirant og blir ferdig i 2023.  

Camilla Bentzen fikk i 2022 godkjent sin stewardpraksis, er nå steward1 og dette har klubben fått 
nyte godt av allerede.  

Det er behov for flere som kan tenke seg å stille opp for klubben som tekniskpersonell. Og vi i håper 

det er flere fra klubben som kan tenke seg å ta kurs og oppgraderinger i 2023.  

Går du med tanker om å ta en utdannelse som tekniskpersonell, lurer på hva det innebærer eller har 

andre spørsmål som gjelder dette ta kontakt med Line Flaa eller styret. 

 

ØKONOMISK STØTTE  

Søndre Nordstrand Rideklubb har bidratt med å sponse halve treningsavgiften til en helgetrening for 

Leif Sørensen i dressur i 2022 til medlemmer som har deltatt på dugnader og trener på 

klubbteninger.  
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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    

i 2022 hatt Helene Skjørten Solheim og Ági Király som trenere.  

 

 

KLUBBMESTERSKAP 2022 

Dressur: 

Gull: Adelie Elisabeth Dorseuil My Secret Sundancer. 

Sølv: Nicoline Kjeldal Granstad – Hannibal (III) 

Bronse: Frida Marie Schjelderup Bygland - Corlando (II) 

 

Sprang: 0,70 m (280) 

Sofie Schjelderup Bygland - Whats Done Is Done 

 

Sprang: 1 m (274.1.5.3.) 

Vilje Elise Eriksen Berget – Gaberlina 
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ARBEIDSGRUPPENE 
STEVNEGRUPPA 

I 2022	har	rideklubben arrangert 17	stevnedager innen sprang, dressur og voltige.	Vi fikk muligheten 

til å arrangere KM i sprang da opprinnelig arrangør trakk seg, og har hatt SNORD-cup og Eurohest-
cup. Begge deler er populære CUPer.	Vi har arrangert Halloween stevne i sprang for rideskolen med 

over 50 skumle deltakere.  Klubbmesterskap i sprang og dressur ble arrangert på årets siste 

stevnehelg.  Voltige-gruppen har arrangert NM hos Epona.  

Søndre Nordstrand	Rideklubb	har godt organiserte stevner og vi utvikler oss stadig som 

arrangørklubb. Vi får positive tilbakemeldinger fra deltagere og støtteapparat før, under og etter 

stevner. En stor TAKK til alle ildsjeler og øvrige medlemmer som bidrar så vi kan gjennomføre 
stevner.  Vi skal fortsette det gode arbeidet i 2023	og ønsker	alle velkommen til velorganiserte 

stevner i regi av Søndre Nordstrand	rideklubb. 

Vi har hadde 952 registrerte starter i NRYF i 2022. Det reelle antallet er noe høyere da mange 
rideskoleelever uten lisens har deltatt i klubbklasser. Etter to år med strenge restriksjoner er det fint 

at vi igjen kan åpne for stevnedeltakelse for elever i rideskolen.  
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SPRANGGRUPPA 

2022 har vært et bra år med både oppturer og utfordringer. Spranggruppa har bestått av +/-16 

ryttere og sprangtrener har vært June Ottersbo. Vi har hatt helgetreninger for Rob Ehrens, Morten 

Holm og Maya Surana. I tillegg har vi arrangerte mange stevner på hjemmebane.  

I år fikk vi æren av å arrangere KM i sprang 2022. Der hadde vi et ponnilag bestående av Helen 

Dong/Hope, Sofie Brekke/What Done is Done og Maria Hanæs/Blondie. Vi hadde også to hestelag 

med. Juniorlaget besto av Vilje Berget/Gaberlina, Dina Holmen/Ghylloira, Lea Eide/Davidof og Ema 
Løvlien/Carlingfords Friday. Seniorlaget besto av Karoline Heltberg/Quapri Sun Z, Merete 

Røed/Escada Frihave, Pia Varsi/Applaus Z og Marte Snefjellå/I’m in Love. Det ble mange fine runder 

og plasseringer! Seniorlaget fikk bronsje i og i tillegg til dette fikk Merete Røed/Bull’s Eminent bronsje 

i senior individuelt og Dina Holmen/Ghylloria sølv i junior individuelt. 

Vi var også så heldige av å ha en ponnirytter med til EM 2022. Julie Skai/Shannons Joy gjorde en 

super innsats. I tillegg til å ri EM ble de også Norgesmestere for ponni 2022 og red World Cup Ponni i 

Stuttgart der de fikk gode runder og plasseringer.  

 

KM Seniorlag.  

Spranggruppa v/Marte Snefjelå 
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DRESSURGRUPPA 

Vi har gjennom hele 2022 fortsatt med June Ottersbo som 

klubbtrener, med gode tilbakemeldinger og tidvis overfylte 

treninger. Dressurtreningene fylles opp av konkurranseaktive 

innen sprang og dressur, i tillegg til de som ikke ønske å konkurrere 
så mye. Alle deltakerne ønsker å lære mer om dressur og utvikle 

seg videre med hesten de rir på. Det er godt å se! 

Som klubb arrangerte vi fire dager med distriktstevner i dressur. Vi 

arrangerte også helgetrening med June og en helg med Leif 

Sørensen, begge med stor oppslutning.   

I løpet av året har klubben vært representert på flere distrikts og 

Landsstevner. Vi er stolte over å ha ekvipasjer til start i 

Hallmesterskap unghest, Landsmesterskapet, Fjordhest NM og Lag 

NM.  Vi har også hatt bra deltagelse på hjemmebane som er veldig gøy! 
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VOLTIGEGRUPPA 

Søndre Nordstrand Rideklubb hadde i 2022 to voltigekurs i vårsemesteret og et 

kurs i høstsemesteret i rideskoleregi. Våren 2022 hadde vi Helene Skjørten 

Solheim som trener. Vi har ikke lykkes med å finne en ny voltigetrener etter 

henne, så høstkurset for nybegynnere har vært med longør Linn Sebro og de 
eldste jentene på øvetpartiet som trenere. Vi har satt i gang med å trene opp 

Albert som ny voltigehest fra høsten 2022.  Øvetgruppa har engasjert privat 

trener fra Ungarn, Agnes Kiraley.  

I sommer var vi så heldige å få penger fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av en bevegelig tønne 
(Racewood) Den ankom i august og har gitt en virkelig opptur i forhold til trening. «Racy» beveger 

seg i galopp og er fin å trene balanse og gangart på, både for voltigører og andre rideskoleelever. 

Klubben har arrangert ett L-stevne og et treningsstevne i tillegg til at klubben også sto som ansvarlig 

arrangør for NM 2022 på Epona ved Kristiansand.  

 

Dette året hadde vi med to deltagere i NM-klasser 
(senior og children) og tre deltagere i åpne klasser. 

Det var stor stas og flott gjennomføring alle tre 

dager av både hester, voltigører og longører. Søndre 

Nordstrand rideklubbs Kristine Åssveen, med longør 
Lilly Weldingh og hesten  HH’s Czardas (Noddy) ble 

Norgesmestre nok engang! Konkurransen begynner 

å bli tøff i Norge, så dette er imponerende!   

Øvetgruppa; f.v: Cascador, Linn, Helene (trener), Isabella, Ada, Monita, Ane, Selma. 

Ane Sophie Bratsberg med Lilly Weldingh og hesten 
Gammelgårds Touchdown (Toddy) fikk 6.plass. De øvrige tre 

deltagere gjenomførte flotte runder med 2.,3. og 9.plass på 

Cascador og med Linn Sebro som longør.   

Kristine og Lilly bor til daglig i Budapest, men de bidrar til 

treninger for klubbens voltigører. Lilly holdt longeringskurs hos 

oss i desember og Sportsutvalget i voltige har hatt 
treningssamling for satsning og landslag på «Racy». 

 

 Norgesmestre 2022 Kristine Åssveen og Lilly Weldingh. 
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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. 

Vi har i 2022 gjennomført to dugnadshelger med godt oppmøte både fra Rideskole og oppstallører.  

  

Vårdugnaden ble gjennomført over helgen 7 og 8 mai med en ekstra dugnad 5 mai for å klargjøre for 

maling av vant i ridehuset. Høstdugnaden ble kortet ned til en dag og gjennomført 17. september. 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 utesesong, reparasjoner av strømgjerder og 

bygningsmasse og generelt vedlikehold. På en stall som Lofsrud gård med stort areal og 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 masse tid og innsats 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, Jerry Hjortmyr, Dagfinn Løyland og Hans Sveen 

 

JUNIORGRUPPA 

Juniorgruppa har i 2022 bestått av: 

Ansvarlig: Dina Holmen og Lea Eide  

Ella Mignotte 

Frida Bygland  

Margrethe Løyland 

Det har vært liten aktivitet blant juniorene 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.  

I 2022 har vi hatt normal drift nesten hele året og vi har hatt flere arrangement for rideskolen. 
Julehygge og halloween show for å nevne noe.  

Rideskoleelever uten grønt kort har fått starte på klubbstevner og rideskoleelever med grøntkort og 
lisens har fått 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.  
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I 2022 har vi hatt følgende hester i ponniskolen og rideskolen:  

Spot, Emil, Hope, Max, Diva, Miss Sophie, MyLady, Rambo, Meringa, Shelby, Silvie, Alvin, Albert. Vi 
kjøpte fire nye hester Sofie, Clasino, Nori og Kiki. I tillegg har vi også vært så heldige at vi har fått låne 

følgende hester; Saffi, Frodo og Shiroz, Juvar og Vlip. Emil ble solgt i august og Odin som ble hele 28 

år fikk sovne stille inn etter en god sommer på beite.  

 

 
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. Personalansvarlig og leder er June 

Ottersbo. Fokuset vårt 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 2023.  
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STALLPLASSER 

Stallen på Lofsrud gård har hatt fullt belegg gjennom året. Rideskolen har benyttet seg av et par 

bokser i privatstallen i påvente av oppgraderinger som måtte gjøres i skoleheststallen.  

Vi har også i en periode fått låne skolehester som har hatt boksplass i privatstallen.  

Vi får mange henvendelser om stallplass hos oss da vi har en sentral lokasjon med flotte fasiliteter til 

en fornuftig pris.  Styret ønsker å videreutvikle klubben, 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 jevnlig 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 mener styret at det også viktig at vi jobber for en fornuftig 

alderssammensetning blant våre oppstallører. Lofsrud gård skal være et sted hvor både hester og 

ryttere trives i trygge omgivelser.   

Kriterier som vektlegges ved vurdering av nye oppstallører.  

• Lofsrud Gård er drevet mye på dugnadsbasis, det kreves stor dugnadsinnsats av våre 

oppstallører. Du kan ikke være engstelig for å ta i et tak.  

• Vi vektlegger et godt miljø blant våre oppstallører. Dette innebærer nulltoleranse for 

usportslig eller utilbørlig opptreden eller oppførsel i relasjon med hestene, med oppstallører, 

ansatte, rideskoleelever eller andre besøkende på Lofsrud gård.  

• Det forutsettes at oppstallørene er med medlem av, og representert klubben, og deltar jevnlig 

på treninger i regi av klubben.  
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VALG 
Valgkomiteen har underveis i prosessen hatt dialog med både klubbmedlemmer og styret for å sikre 

kandidater med riktig kompetanse og motivasjon for styreverv. 

I tillegg har vi så langt det har vært mulig lagt vekt på å skape en sunn fordeling av representanter i 
styret, slik at kjønnsbalanse i styre er i ivaretatt og både medlemmer knyttet til rideskolen, private 

oppstallaører, 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 Ride klubb, og som vi håper årsmøtet vil gi sin tilslutning til.  

Vi takket for en fantastisk og iherdig innsats til avtroppende styremedlemmer. 

 

VALGKOMITEENS INNSTILLING  

Leder                            Katrine Berget  

Nestleder                     Mette Langvik (ikke på valg) (1år) 

Sekretær                      Camilla Brenna Hanæs (1 år) 

Økonomiansvarlig      Ellen Rognaldsen (ikke på valg) (1 år) 

Styremedlemmer       Line Flaa, Aasulv Bygland, Eva Helen Kjeldal, Martin Brenna Hanæs (1 år) 

Vara                              Trygve Vadstein og Øyvor Dalan Vik (1 år) 

Kontroll komite           Idunn Steines, Trine Hansen og Kyrre Eide (1 år) 

 

REPRESENTANTER UTPEKT AV STYRET 

Valgkomite                  Leder Catrin Lidstrøm (1år) 

                                       Camilla Bentzen, Emilie Brynjulfsen og vara Odd-Ivar Pedersen (1 år) 

 


