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Styrets sammensetning 

Leder: Heidi Nanett Halvorsen 

Nestleder: Marit Aslaksen 

Kasserer: Helena Liholt Gulli 

Styremedlem: Merethe Buer 

Styremedlem: Hedda S. Haugen 

Styremedlem: Silje Marie Grønberg 

Styremedlem: Maria Nanett Halvorsen 

Varamedlem: Tormod Bakke Johnsen 

Varamedlem: Ann- Helen Staack Gressholdt 

Varamedlem: Pontus Ståhl 

 

Valgkomite: 

Leder: Solveig Due 

Øvrig: Ann- Cathrin Ottoson 

Øvrig: Emmeline Johnsen 

 

Utvalgsledere med møterett uten stemmerett: 

Sportsutvalg: Ann- Helen Staack Gressholdt 

Det har ikke vært andre utvalg i klubben i år. Ungdomsutvalget har utgått da det har vært 

flere unge med styreverv i ordinært styre. 

 

Styrets arbeid 

 

Styremøter: 

Det har vært avholdt 8 styremøter.  

 

Oppgaver styret har jobbet med i år: 

✓ Klubbhuset: Avvikling av klubbhuset og tilbakeføring av dette til Jørn Ole Gulli på 

Liholt gård. 



✓ Klubbtøy- Vi har fått en avtale med Hööks og det ble bestilt inn til medlemmer og 

levert ut i desember. 

✓ Planlagt felles treninger, stevner og felles aktiviteter for medlemmene. 

✓ Planla «Stallmøter» på de størrestallene hvor våre medlemmer har stått. Det ble kun 

gjennomført på Gjernes, da det var lite interesse blant medlemmene å delta på 

dette. 

✓ Møter: Marit Aslaksen og Carsten Sørlie deltok på Ryttertinget. Marit Aslaksen og 

Heidi Halvorsen har deltatt på møter i Rytterkretsen. Maria Lehmann fra 

Rytterkretsen har vært tilstede på et styremøte i Klubbhuset. Hedda S. Haugen og 

Kretstinget.  

✓ Kurs: Heidi Halvorsen har deltatt på kurs i Klubbadmin og årsøtegjennomføring i regi 

av NiF. 

✓ Vi har ikke deltatt på møter i Halden Idretts råd. 

 

Aktivitet 

Året 2017 har vært preget av liten aktivitet lokalt, men vi har hatt ryttere og hester som 

har markert seg. 

✓ Distanseritt: Siste helgen i mai gikk klubbens aller første Distanseritt av stabelen. 

11 ekvipasjer stilte til start. Rittet besto en løype på 15 km og en på 30 km ute i 

Berg. Hele rittet var LD Clear round og det var deltakere fra hele 

østlandsområdet. Klubben hadde en ekvipasje til start, Marianne Bergsta 

Johansen/ Cornelius. 

✓ Sprangtrening: Merethe Buer holdt sprangtrening på utebanen på Liholt 06.08 i 

forbindelse med klubbstevnet som skulle holdes dagen etter. Det var dessverre 

ikke så mange ekvipasjer som deltok på treningen, men det ble en fin dag for de 

som kom. Klubbstevnet ble dessverre avlyst pga for få påmeldte. 

✓ Det ble avholdt Utvidet klubbstevne i dressur med ryttertest på Gjernes i august. 

Også her vardet 21 ekvipasjer som startet. 

✓ Vi stilte med 3 lag i årets Norgesserien og et av lagene ble kvalifisert til finalen i 

Bergen. Vi stilte ikke med lag i Bergen. 

✓ Vi forsøkte oss på et Juleshow, men det ble avlyst pga manglende interesse. 

✓ Rydde dugnad: I år ble det ikke avviklet rydde dugnad. 

Resultater 

Sprang 

Klubben har hatt svært gode ekvipasjer på alle nivåer både nasjonalt og internasjonalt. I 

Kingsland Oslo Horse Show hadde klubben ekvipasjer i flere klasser. Ponni rytter Anders 

Lervik fikk en 3. plass og 2 førsteplasser på KOHS. 

Vi har også hatt ekvipasjer til start i AEG. 

Celine Aardal Kleppe har startet stevner i Belgia bla annet på hesten Winston.  



Silje Marie Grønberg og Winchester har hatt et år hvor mye har stemt. De har startet 

Drammen Sprintour, innendørs NM for unghest, AEG, Breaders og bronse i KM lag sammen 

med Vanja Aslaksen/ Piccaboo, Henrikke Johnsen/ Wilma og Madelen Bøe Johansen/ Tobajo 

Capital. 

Madelèn Bøe Johansen og Tobajo Capital har også hatt et flott år med deltakelse i AEG og en 

4. plass i Drammen som noen av høydepunktene.  

Henrikke Johnsen tok KM sølv for seniorer med Wilma. 

Anders Lervik og Dollar Girl fikk bronse i NM innendørs. 

For øvrige resultater henvises det til HorsePro. 

 

Dressur 

Helena Liholt Gulli og Tobajo Picez tok individuelt gull i NM Unge Ryttere i Borge og i 

Nordisk. De har deltatt og fått plassering i både hingste- VM og EM. Hun deltok på KOHS som 

stand in for Martha Louise i The Challenge og var dressurinnslaget i årets KOHS da hun og 

Tobajo Picez fikk vist frem sin kür under familieshowet. 

Ponnirytteren Hanna Trollnes og Tabasco IV kom på 2.plass i KM.   

Klubbstevnet: 

LC Ine Amalie Staack Gressholdt/ Amigo XVII beste klubbekvipasje på 5. plass (10 startende) 

LB Hedda Synnøve Haugen / Mad Jo beste klubbekvipasje på 2.plass (7 startende) 

LA: Carina Olsen/ Olympic Dior beste klubbekvipasje 2. plass (2 startende) 

For øvrige resultater henvises det til HorsePro.  

 

Medlemstall for 2017 

 0-5 6-12 13-19 20-25 26- totalt 

Kvinner 0 4 31 21 41 97 

Menn 0 2 5 3 17 27 

Totalt 0 6 36 24 58 124 

 

Økonomi 
se eget punkt. 

Vi i styret takker for tilliten. Takk for i år. 

 

Styret v/ Heidi Halvorsen 


