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Sandnes, 31.05.2021 
 
 
For Sandnes og Jæren Rideklubb 
Heidi Støtland 
Styreleder 



 

Sak 4: Behandle klubbens årsmelding og gruppeårsmeldinger 

 
STYRETS SAMMENSETNING 
Styret i Sandnes og Jæren Rideklubb har i 2021 hatt følgende sammensetning: 
 
Styreleder: Heidi Støtland 
Nestleder:                          Bente Guddal 
Styremedlem: John Egil Stangeland 
Styremedlem: Ann Christin Vognsen 
Styremedlem: Thomas Gitlesen 
Styremedlem:                    Gry Rettore 
Vararepresentant: Lisianne Verhul 
Vararepresentant: Jeanette Falkeid 
 
Valgkomité: Leder, Line Budsberg, Maren Haugervåg og Heidi Bærheim. 
 
STYRETS ARBEID 
I driftsåret 2020 har det vært avholdt 6 ordinære styremøter og flere arbeidsmøter. I 
tillegg har det ved behov vært hyppig kontakt mellom styremedlemmene. 
 
Året 2020 har også gitt mange utfordringer ift håndtering av Corona restriksjoner og 
begrensinger dette har gitt på den daglige drift, avvikling av stevner og treninger samt 
svare ut og avklare retningslinjer for tiltak, regler for aktivitet og tilstedeværelse på 
senteret i perioden.  
 
Styret har tidligere nedsatt en komite som ser på relokalisering av klubben. Komiteen 
har tidligere hatt flere møter med Sandnes kommune og representanter fra 
kommunen har også vært på befaring på senteret. Tilbakemelding fra Sandnes 
Kommune er at de jobber med saken, men at dette vil ta lengre tid da det ikke er på 
prioritert liste per i dag. Utfordringen ligger først og fremst at det per i dag ikke er et 
godt alternativ til dagens lokasjon uten dette medfører både store kostander og 
utfordringer ift reguleringsplaner etc. Klubben har fremdeles en meget langsiktig 
leiekontrakt på dagens område, men utbygginger av både næringsområder og 
infrastruktur rundt klubben gjør drift og avvikling av stevner mer krevende.    
 
 
ØKONOMI 
Klubben har fremdeles god økonomi og regninger blir betalt til forfall. Omsetning på 
7.7 MNOK og med et overskudd på 191.000,- Overskudd for 2020 Overføres til 
egenkapital. 
 

DRIFTEN AV RIDESENTERET 
 
Driften av SJR har i 2020 vært preget av Corona restriksjoner og utfordringer. En 
rekke varierende tiltak og begrensninger pågår aktivitet har preget senteret. 
Smittevern- og øvrige Corona tiltak har vært gjennomført på en tilfredsstillende måte. 
Styret er ikke kjent med at driften og aktivitetene på senteret har medført smitte eller 
andre vesentlige hendelser relatert til Corona smitte. Stor takk til ledelse og 
administrasjon for god og sikker drift i en krevende situasjon.    



 

 
Der har vært avholdt totalt 13 stevner i løpet av 2020, dette er samlet for alle grener. 
Etter Covid 19 nedstengning i Mars 2020 var det begrenset stevneaktivitet, samt 
redusert trening og rideskole aktivitet. Viser til årsmeldinger fra den enkelte komité. 
 
Det er fremdeles stor aktivitet. Gjelsten Stipend på kr. 100.000,- ble brukt til ny harv, 
utbetalt i 2020. Støtte sparebanken Vest kr. 100.000,- ble brukt til ekstra bemanning 
smitte rideskole. Krafttak ridebanebunner kr. 70.000,- ble utbetalt i begynnelsen av 
2020 men innvilget tidligere år. Brukt til flytte av sand fra tredje ridehus. 
 
 
SPORTSLIGE AKTIVITETER 
Det vises til årsmeldinger fra sportslig leder, dressur-, voltige og sprangkomitéer. 
 
 
 
 
RIDEHALLEN AS 
Forholdet og kontakt med Ridehallen AS har gjennom 2021 vært godt, noe som er en 
forutsetning for en vellykket drift av anlegget. Ridehallen AS eier alle bygg på 
anlegget og leier dette ut til SJR for en kostnad per år tilsvarende forsikringspremien. 
Alt vedlikehold og drift av bygningsmasse dekkes og utføres av SJR. 
Bygningsmassen blir løpende vedlikehold, men mestepartene av byggene begynner 
å bli nedslitt og nærmer seg slutten av normal teknisk levetid. Det er derfor behov for 
større oppgraderinger og/eller utskiftning av bygg innen rimelig tid, men samtidig er 
dette krevende da senteret som kjent vurderes re-lokalisert.    
 
 
 

Foss-Eikeland den 18.05.2021 
 
 
  
  
_______________________ _______________________ 
Heidi Støtland Thomas Gitlesen 
Styrets leder styremedlem 
  
  
_______________________ ________________________ 
Ann Christin Vognsen Gry Rettore 
Styremedlem Styremedlem 
  
  
_______________________ ________________________ 
Bente Guddal John Egil Stangeland 
Nestleder Styremedlem 

 

  



 

Sak 4; Gruppeårsmelding – Rideskolen 

 

Rideskoleundervisningen begynte som normalt i januar men ble nedstengt 13 mars 

som resten av landet på grunn av Covid 19 situasjonen. I resten av 2020 ble det noe 

redusert rideskole, og tidvis stengt. Rideskolen har imidlertid hatt stor pågang og fått 

flere nye elever. Vi har forsøkt å drive rideskolen så godt som mulig i tråd med regler 

og retningslinjer fra FHI. 

 

Det ble avholdt sommerkurs. Det er blitt avholdt rideskolestevner men Luciashowet 

måtte avlyses på grunn av den pågående smittesituasjonen.. 

 

Instruktører har vært Jens Christian Eriksen, Lisa Ingvartsen,  Maren Stranden, 

Hanna Haaland og Kristine Hansen. Instruktører i voltige har vært Oda Braut, 

Vanessa Wick og samt longør Marie O. Birkeland. Det har i tillegg vært flere vikarer 

som stiller opp ved behov for vikar.  

 

Stallmedarbeiderne er tre som går på skift der det alltid er to på plassen. Robert 

Styrna, Marek Styrna og Grzegorz Borowiec har vært hele året. 

 

Rideskolen hadde ved årets slutt 14 egne skolehester og -ponnier der en ble kjøpt i 

2020; Aistis. De øvrige er Larry, Annegred, Asti, Justice, Mister, Igor, Rodrick, Lucas, 

Nils Bonus, Rocky, Zilva og Oliver. Det jaktes stadig på nye skolehester og -ponnier.   

 

Skolehestene har stort sett hatt god helse tatt i betraktning av bruken med mange 

forskjellige ryttere og nivå. Det strebes etter god horsemanship hos alle 

instruktørene. Antall elever i rideskolen var ved årets slutt ca. 200. Det jobbes videre 

med å ta vare på elevene, samt få inn nye elever på ponnipartiene. 

 

I løpet av 2020 var det 28 personer som mottak lønn fra SJR. Totalt ca. 4 årsverk. 

Flere har kun noen få timer i uka.  

 

 

07.03.2020 



 

Sak 4; Gruppeårsmelding – Sprang 

 
Året startet med kurs for Jens Fredricson i januar. Det var undervisning med hest og 
teori i tre dager. Kurset var åpent for publikum som tilhørere. 
 
I februar var Lars Rasmussen gjestetrener, der alle hadde mulighet for å delta. 
 
SJR hadde med Oda Oddsen, Madeleine B.Skår, Kristin Østerhus, Rikke Budsberg 
og Amalie S. Hegre til Norwegian Horse Festival, som ble arrangert i Lillestrøm på 
Norges varemesse for andre gang.  
 
Kort tid etter dette ble det stengt for stevner en periode på grunn av Covid19. Alt ble 
nedstengt i hele Europa og etter noen måneder da det åpnet opp igjen ble det kun for 
innenlands stevner. Nordisk og EM ble avlyst. 
 
Norgesserien ble også avlyst i 2020. Lag NM gikk på SJR med rekordmange lag og 
SJR stilte med to lag, der laget bestående av Rikke Budsberg, Madeleine B. Skår og 
Emelie Østerhus og Amalie S.Hegre kvalifiserte seg til finalen og ble nr.4 totalt. Det 
andre laget vårt besto av  
 
Ponni NM lag ble også arrangert på SJR og der fikk laget bestående av Oda 
Oddsen, Ingvild Støtland, Bente Støtland og Martine B. Skår tok gull, det andre laget 
bestående av  
 
I NM deltok, Oda Oddsen, Ingvild Støtland, Bente Støtland og Martine B. Skår på 
ponni, Sebastian Oddsen deltok for Children, Jr. deltok Madeleine B. Skår og Rikke 
Budsberg, der Rikke tok bronse og Amalie S. Hegre senior. 
 
Breeders i Arendal deltok Madeleine B. Skår og Amalie Steen Hegre. Madeleine B. 
Skår vant 6 års med Jade.Emelie var også med. 
 
Innendørs NM JR, deltok Rikke Budsberg og Madeleine B. Skår, Pony Trofe vant 
Oda Oddsen. Ingvild Støtland deltok også. Oda og Ingvild i innendørs ponni hvor 
Ingvild ble nr.3 og Oda nr. 5. I INM Children ble Sebastian nr. 2. Her deltok også 
Bente Støtland, Lisa Rettore og Martine B. Skår. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stevneaktivitet Sprang 

 
Det ble i løpet av 2020 arrangert 6 D og L stevner sprang pluss Klubbmesterskap på 
SJR.  
 
Arrangerte sprangstevner 2020 D- og L Sprang 

Stevnenavn  Måned Arena Antall 
startende 

Ant. stevne 
dager 

 

Nyttårshoppet Januar Innendørs 215 2 D-stevne 

Sandnesgauken,  Mars Innendørs 249 2 D-stevne 

Juni stevne juni Utendørs 436 2 D-stevne 

NM Lag Ponni og NM 
Lag Hest 

Juli Utendørs 1941 8 L-stevne 

August stevne August Utendørs 512 3 L-stevne 

Rogalandsmesterskap September Utendørs  296 3 D-stevne 

Totalt   3649 20  

 
 
Organisering og gjennomføring av sprangstevnene 2020 
Det har blitt noen utendørs møter i 2020. Året startet tidlig med Covid19 og 
avlysninger av alle stevner. Vi klarte likevel å arrangere to flotte stevner på rappen, i 
juni/juli. Både NM lag ponni og NM lag Hest. På grunn av Covid 19 var det 
rekorddeltagelse på lag NM og 27 lag stilte til start. Finalen i Norgesserien ble avlyst. 
Vi har klart å søke om støtte og fått tildelt koronamidler som erstatning for alle avlyste 
stevner.  Det har vært en fantastisk dugnadsgjeng som har dratt lasset sammen 
inspirert av sportslig leders energi og pågangsmot. Stevnene går unna av seg selv.  
 
 
Sprangkomitéansvarlige 2020 

Ansvar Navn 

Sportslig leder Kenneth Sande 

Sprangkomite leder Hanne-Lill Steen 

Stevneleder  Hanne-Lill Steen 

Baneansvarlig Peter Lantz, Oddgeir Oddsen 

Leder sekretariatteam Hanne Lill Steen og Jeanette Falkeid 

Kafeen Heidi Støtland og Anja Taksdal 

Tidtakeransvarlig Thomas Gitlesen 

Teknisk Jens Budsberg 

HMS - førstehjelp Heidi Støtland 

Parkering Rune Gjesdal,  

Ryddekomite Heid Berheim, Berit Honkomp 

Oppstalling Kenneth Sande 

 
 
En stor takk til alle som er med og gjør det mulig å arrangere stevner på 
hjemmebane. 
 
Hanne-Lill Steen 
Sprangkomite leder  



 

 

Sak 4; Gruppeårsmelding – Dressur 

 
Dressur komitéen 2020 bestod av: 

 Anne Håland(leder), Lisanne Verheul, Synne Ueland (sekretariat), Maria Selliken 
(arbeidslister), May Kari Skjæveland (kiosk), Regine Høines (premier), Maren 
Haugervåg. 

  

Trenere:  

Silje Torsvik – 2 dager ukentlig 

  

Stevner 20120: 

22-23. februar (D-stevne) 

23-24 mai (elitestevne) 

8-9 august (Vestlandsmesterskap) 

24-25 oktober (D-stevne) 

5-6. desember – D-stevne med klubbmesterskap       

                                                                                                                   

Vi har fått gode tilbakemeldinger på alle stevner vi har holdt, fra både dommere og 
startende. 

Vestlandsmesterskapet i august ble en stor suksess, mye takket være mange 
sponsorer.  

En gjentakende utfordring har vært at vi er få personer som arrangerer 
dressurstevnene, og vi er avhengig av mye dugnadshjelp, også fra andre klubber. 
Heldigvis er folk behjelpelige og stiller opp, men vi ser at vi må ha økt fokus på 
rekruttering fremover.  

  

KM ble avholdt hos Nord Karmøy Rideklubb, hvor vi stilte med to lag. Det ene laget 
fikk 2 plass (Olivia Støylen Bådholm, Anne Håland, Regine Høines) , og det andre 
laget havnet som nr 5 (Lisanne Verheul, May Kari Skjæveland, Synne Ueland).  

  

Det viktigste fokuset for oss fremover vil være rekruttering, og vi håper at alle som 
kan ha interesse av dressur ikke nøler med å ta kontakt med oss! Vi har også et mål 
om å få arrangert en clinic og komme igang igjen med helgetreninger igjen når 
forholdene tillater det.  

 

 
  



 

Sak 4; Gruppeårsmelding – Voltige 

 
I løp av 2020 har voltigen blitt enda større og fått rekruttert masse nye medlemmer til 
klubben som vi er veldig stolte av. Mange nye håpefulle elever som er skikkelig klare 
for resten av 2021.   
På grunn av pandemien har det vært lite aktivitet for voltige da det er en gren med 
mye nærkontakt. Team Lady holdt en treningsleir på Sørlandet i februar. Kaia Hegre 
tok med seg leksuss til DK på samling sammen med Tiril og Tage (Rogaland) i Juli. 
Ellers har voltigen hatt noen små samlinger med bredde/topp samlinger sammen 
med voltigen i Søndre Nordstand og Lommedalen rideklubb.    
Klubbens medlemmer fikk bare starte på 4 stevner totalt for hele 2020. Under kan 
dere se resultatlistene for sesongen og at SJR voltigører, longører og hester ligger 
ofte i tet.  
 

1. Rogaland rideklubb var først ut og arrangerte det første stevne for sesongen i 

august. 

Her stakk Maren P / Lea R med Capizet av med seieren.  

2. Stevne nr to ble avholdt i Haugesund rideklubb, der stakk Tilde S-H og Maria s 

med Lady av med seieren i den høyeste klassen som var B-program.  

3. Tredje stevne ble avholdt i Arendal rideklubb også her stakk Maren P / Lea R 

med Capizet av med seieren i den høyeste klassen som er A- program 

4. Siste stevne for sesongen ble NM som ble arrangert på hjemmebane.  

Sandnes og Jæren sine ryttere gjorde en god jobb under mesterskapet og sikret seg 
noen medaljer hjem. 
 
Anna Mossige / Maria Selliken / Max of Quality tok sølv i NM Senior/junior  
Maren Primstad / Lea Runanin / Corano Capizet tok bronse i NM Senior/junior 
Ella B Smogli ( Lommedalen rideklubb) / Kaia Hegre / Dalbæks Laguna tok Gull i NM 
Children 
Tilde S-Hval /Maria Selliken / Lady tok sølv i NM Children 
Tuva Gjeruldsen  /Maria Selliken / Lady tok bronse i NM Children 
Under kan dere se resultat listene for året 2020, NM res kan dere finne på Horsepro.  
 
Tusen takk til alle klubbens medlemmer og andre klubbers medlemmer som har 
bidratt og hjulpet voltigen i SJR i 2020.  Vi gleder oss til årene fremover og håper å få 
kunnet starte litt utenlandsk til neste år.  
 
Kaia Hegre, 
Leder for SJR voltige 
  



 

Sak 4; Gruppeårsmelding – Ungdomsgruppen 

 

Oversikt over styre medlemmene: 

Anastasia Gjesdal, Oda oddsen, Dina Guddal, Lisa Rettore, Alexandra Hjort Strand, 

Dyveke Gursli, Frida Espeland, Else Fosså 

 

Vårt fokus i ungdomsstyret Sandnes og Jæren Rideklubb er at alle barn og 

ungdommer skal føle seg trygge inkluderte i felleskapet. Vi har tenkt å arrangere 

arrangementer og aktiviteter for å forsterke samholdet i rideklubben, dette har da vert 

et lite problem i år og i fjor på grunn av covid-19 situasjonen. Vi prøver så godt vi kan 

for å klare å arrangere aktiviteter, og vi planlegger stadig nye aktiviteter vi vil 

gjennomføre. Styret ble opprettet 21 november 2020. 

 

Vi planla å ha julegrøt på julaften i 2020, dette ble da avlyst på grunn av covid-19. Vi 

fikk ikke til å arrangere dette med tanke på de kommunale Corona-reglene.  

 

Foreløpig har vi planlagt å arrangere rebus i skogen og grilling av pølser på 

utebanen, dette blir da aktiviteter med hensyn til de nye Corona reglene. Vi skal nå 

sende søknad til kommunen og spørre om vi kan avholde dette arrangementet. Vi 

tror dette hadde vert bra for både felleskapet og kan glede både barn og unge i 

stallen. Dette gjør vi for å forsterke miljøet i stallen, og gjøre det bedre en det det 

allerede er. Vi tenker dette er en veldig god ide og håper vi får godkjenning av 

kommunen.  

 

Til nå har vi prøvd å ha møter ca. en gang i måneden. Det har vert en liten periode 

der det har vert lite aktivitet i styret på grunn av Corona. På grunn av Corona har vi 

ikke hatt mulighet til å planlegge noe siden det har vert veldig usikkert rundt reglene. 

Nå er det nytt år og nye muligheter og vi håper på å få til arrangementene som vi 

planlegger nå. Vi skal ha nytt møte en gang i måneden fremover. 

 

  



 

Oversikt over datoer vi har hatt møter på til nå: 

24. nov 27.april 

3. desember 13. mai 

15. desember 14. mai 

I mars vlogget vi  

Andreas Mauritzen meldte seg ut av styret i desember 2020, vi er nå 8 medlemmer, 

men tenker å ta inn noen nye i styret. Dina Guddal skal også ut av styret da hun skal 

studere videre og slutte med hest. 



 

Sak 4; Årsmelding – Daglig Leder/Sportslig Leder 

 
Det har vært ett rart år, vi begynte året med to besøk av gjestetrenere, Peder 
Fredrikson og Lars Rasmussen.  VI fikk med oss Norwegian Horsefestival, så ble det 
lock-down, rideskolen ble stengt og vi fikk ikke refundert noe fra perioden på det 
oppstartede kurset som varte til påske. dette førte til direkte inntektstap for 
rideskolen.  
Det har vært behov for økt bemanning i rideskolen for å ivareta det ekstraarbeidet 
med smittevernsvedtak.  
Vi har hatt 1/2 stilling som vaktmester som har vært delfinansiert via NAV.  
I forbindelse med at det åpnet opp for stevner i juni, og vi sto oppført med stevner i 
denne perioden, gjorde at vi så at dette ville gi klubben ekstra gode inntekter på 
grunn av at ryttere måtte konkurrere i Norge. Alle reiser utenlands var stengt. 
 
Vi valgte å utføre omfattende vedlikehold og oppgradere deler av senteret  
Vi har fått låne parkeringen vis a vis Garnfabrikken og måtte rydde den for trær, da 
den var i ferd med å gro igjen.  
Det ble gjort et omfattende arbeid med å fjerne trær for å få plass til så mye parkering 
som mulig.  
 
Eksisterende parkering ble ryddet for trær og lagrede jordmasser. Dette måtte gjøres 
for å rydde og gjøre mer effektiv plass til bokser, Vi måtte også drenere vann vekk fra 
bokser, og parkering.  
På plassen foran det lille ridehuset ble det lagt 3 nye kummer og drenering foran 
bakken ned til stallene for å hindre vann å renne ned bakken, og å få det tørt på 
plassen. 
Ekstra vannuttak ble laget, for å vanne hester oppstallet i ridehuset, og ny spyleplass 
for hester.  
Dette brukes og i det daglige til å vanne hester i paddock, og tilreisende kan spyle 
hester uten å belaste eksisterende vaskespilt i stallene.  
 
Vekt til å veie hestene ble installert i gangen ved det lille ridehuset, deler ble sponset 
av Felleskjøpet og Leverandør.  
 
Vi opparbeidet oppstallingsområdet på det lånte området til Garnfabrikken, vann og 
strøm til hester og biler ble lånt fra Garnfabrikken.  
 
Vi vasket fasader, fiksing av bed, maling av gjerder, og det ble utbedret utekafe, 
verksted staller.mm. bark og kanter er utbedret.  
 
Alle takrenner er ordnet, tak i stall og ridehus ble tettet.  
Alle vant i ridehus er utbedret og malt og alle boks-vegger til gjesteoppstallingen er 
ordnet eller skiftet ut  
 
Det ble gjort omfattende opp grusing av ute områder med asfalt granulat (det 
billigste)  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Nye bord og stoler ble innkjøpt til utekafeteria. 
 
Det ble opp gruset ved utekafeteria og tribune og utebaner opp frest, ny kvartssand 
til lille ridehus  
 
450 tonn sand ble kjørt på i paddocker og det ble oppgradert stolper og laget 5 
paddocker til. 
 
Sand ble kjøpt fra Egersund, den er hvit og blir ikke gjørmete, returtransport ved 
Stangeland, gjort på billigste og beste måte.  
 
Møkkarampe ble utbedret. 
 
Vaskeplass i grønne stall ble utbedret. 
 
Forsilo er byttet ut. 
 
Grillplass ferdiggjort  
 
Portal er malt og utbedret. 
 
Lasteluke i utecafe,"pall-tribune"utvidet  
 
Ny traktor, slodd, og teleskop-truck ble kjøpt og sertifikat er ordnet til de ansatte. 
100.000 fra Gjelsten fondet og 100.000 fra Sparebanken Vest ble tildelt klubben.  
Nye utelys ved utebane.  
 
1 ny skolehest ble kjøpt i 2020. 
 
Varmeanlegg på diesel ble montert i store hall  
 
Ryddet og kjørt vekk mye søppel, fra området og verksted.  
 
God drift og høy utnyttelse av oppstallingskapasitet. 
                                                        
 
 
Kenneth Sande 
Daglig Leder / Sportslig leder 
 



 

 

Sak 5: Behandle klubbens regnskap i revidert stand for 2020 

 
Se vedlegg 1. 
 

Sak 6: Behandle forslag og saker 

 
Innkommet forslag fra Rune Mæle; 
   
Sandnes og Jæren Rideklubb er i dag 50 år, og mye av grunnlaget for klubbens historie har vært 
rideskoledrift. Rideskolen har lagt det økonomiske grunnlaget for klubbens drift, gjennom 
breddeaktivitet, støtte fra kommune og ansettelser av folk til ulike oppgaver. Rekruttering til 
sportslige aktiviteter har rideskolen også i stor grad stått for gjennom sin breddeaktivitet. 
  
Å legge grunnlaget for videre drift av en klubb, som driftes og «eies» av klubbens medlemmer kan 
være en utfordrende balanse. Min tanke er at det kan være en fordel å nedfelle enda tydeligere 
klargjøring av Sandnes og Jæren Rideklubb sin visjon og strategi i klubbens dokumenter, og videre 
forankres aktiviteter fremover. Deler er nok delvis inkludert i klubbens «lovverk», men tror ikke 
nødvendigvis klubbens medlemmer kjenner seg helt igjen. 
  
Under et konkret forslag: 
  
Sandnes og Jæren Rideklubb, en inkluderende klubb for breddeaktivitet, med fokus på 
hestevelferd og sikkerhet, tilrettelagt for toppidrett.   
  
Stikkordene i visjonen for klubben 
Inkluderende miljø – uavhengig av kjønn, alder, legning, farge osv  = ta vare på de ulike gruppene 
Breddeaktivitet – grunnlaget for en stor klubb, med basis i drift av klubbens medlemmer er stor 
bredde 
Hestevelferd – hestens ve og vel er viktig, og viktig for både hesten og omdømmet i fremtiden at man 
er bevisst på ulike forhold, inkludert tilgang på skog/tur muligheter 
Sikkerhet – sikkerhet både på anlegg, omgang med hest, kunnskap evt. Gjør at risikoen for skade 
reduseres både for hest og utøvere 
Tilrettelagt for toppidrett – med stor bredde gis det grunnlag for toppidrett, og toppidrett gjør at 
man kan få ledestjerner i klubben 
  
Tanken bak forslaget er: 
Å konkretisere hva SJR jobber mot, og sikre at man har tiltak som ivaretar strategien både gjennom 
aktivitet og økonomisk disponering. 
  
Jeg har selv vært medlem av klubben i 35 år, og har fått gleden av å se SJR sine medlemmer bidra til 
stadig utvikling av klubb og anlegg. 
  
Satser på at styret kan være med å fremme saken til årsmøte. Og at man legger opp til å konkretisere 
for klubbens medlemmer hvilke prioritereringer man gjør på de ulike områdene for å sikre drift og 
eksistens de neste 50 år.  
  
  



 

Kommentar og forslag til vedtak fra Styret:  
Rune sitt forslag til formål og visjon er etter styrets vurdering helt i tråd med det SJR står for og vi er 
enige at det kan være fornuftig å få formulert en overordnet visjon og strategi som ivaretar 
ovennevnte punkter samt eventuelle andre viktige punkter og verdier for klubben. 
 
Styret foreslår derfor følgende vedtak;  
Styret i SJR skal sette ned en komite som får i mandat å utforme og formulere en visjon og 
overordnet strategi for klubben. Forslaget skal være i tråd med ovennevnte forslag og ellers i tråd 
med klubbens verdier og formål. Komiteen skal settes i sammen med representanter for alle 
klubbens grupper, inkludert styre og ledelse. Komiteen legger frem endelig forslag innen oktober i år. 
Styret gis fullmakt til å vurdere forslaget og eventuelt gi midlertidig godkjenning.  Endelig 
godkjenning fremmes som egen sak i neste årsmøte.       
  

Sak 7: Fastsette medlemskontingent 

 
Styret foreslår følgende uendret kontingent for 2021: 
 

Familie (samme bostedsadresse), omfatter ett abonnement på Hestesport Kr 1 000 

Enkeltmedlem, omfatter ett abonnement på Hestesport Kr    500 

 

Sak 8: Budsjett for 2021 
 
Se vedlegg 2. 
 

Sak 9: Behandle klubbens organisasjonsplan 

 
Klubbens organisasjonsplan ble besluttet som følger i årsmøtet 2020; 
 

 

ÅRSMØTET

Styret

Daglig 
Leder/Sportslig 

leder

Revisor/
kontrollkomite’

Valgkomite’

Administrasjon
Driftsleder/Stallmester

Drift & vedlikehold

Ungdoms-seksjon Dressurkomite’ Sprangkomite’ Voltigekomite’

Stevneteknisk 
komite’

Bukomite’

Rideskole
Instruktører/

stallmedarbeider

Luciakomite’

17.Mai komite’

Sportskomite’

Stevneteknisk 
komite’

Stevneteknisk 
komite’



 

Styret foreslår å opprettholde gjeldende organisasjonsplan. Se for øvrig vedlegg 3 
for ytterlig beskrivelse. 
 

Sak 10: Valg 

 
10 a) Styret i SJR 
 
Sittende styre; 

Kategori Representant Status 

Styreleder Heidi Støtland På valg 

Nestleder Bente Guddal På valg - stiller ikke til gjenvalgt 

Styremedlem John Egil Stangeland På valg – tar gjenvalg 

Styremedlem Ann Christin Vognsen Ikke på valg 

Styremedlem Thomas Gitlesen På valg – tar ikke gjenvalg 

Styremedlem Gry Rettore Ikke på valg 

Vararepresentant Jeanette Falkeid På valg – tar gjenvalg 

Vararepresentant Lisanne Verhul Ikke på valg 

 
 
Valgkomiteens forslag er: 

Kategori Representant Status 

Styreleder Heidi Støtland På valg 

Nestleder John Stangeland På valg 

Styremedlem Ann Christin Vognsen Ikke på valg 

Styremedlem Gry Rettore Ikke på valg 

Styremedlem Jeanette Falkeid På valg 

Styremedlem Erik Berge På valg 

Vararepresentant Lisanne Verhul Ikke på valg 

Vararepresentant Marco Smith På Valg 

 
 
10 b) Styret i Ridehallen AS;  
 
Ridehallen AS er et eget aksjeselskap hvor SJR er majoritetseier. Årsmøtet i SJR 
instruerer således sine representanter til generalforsamlingens i Ridehallen AS til å 
stemme på de kandidatene årsmøtet nominerer til å sitte i styret og til å inneha 
styreleder rollen i Ridehallen AS.  
 
Valgkomiteen har foreslått følgende kandidater og roller;   
 

Kategori Representant 

Styreleder John Egil Stangeland 

Styremedlem Heidi Støtland 

Styremedlem Magnar Halvorsen 

Styremedlem Bjørn Inge Eie 

Styremedlem Elin Sikveland 

 
 



 

10 c) Valg av revisor og kontrollkomite; 
 
Revisor; Credo Revisjon AS 
 
Kontrollkomite; Foreslår gjenvalg av Marie Birkedal og Cecilie Antonsen  
 
 
10 d) Valg av representanter til rytterting og rytterkrets 
 
Styret ber årsmøte om mandat til å oppnevne disse kandidatene. 
 
 
10 d) Valg av valgkomite 
 
Styrets forslag til Valgkomite; 
 
Heidi Bærheim, Maren Haugervåg, Thomas Gitlesen (Vara)  
 


