
Årsmøte Halden rideklubb  

    

     

________________________________________________________________ 

Årsberetning 2019 

 

Styrearbeid 

Følgende møter har blitt avholdt 2019: 

8 styremøter 

1 medlemsmøte  

Klubbutviklingsmøte med Østfold Idrettskrets 

 

Styret har hatt representanter på følgende møter: 

2 klubbledermøte ØRYK 

Vi har ikke blitt innkalt til møter i HIR i løpet av 2019 

Vi har også hatt et styremedlem i ØRYK v/ Hedda S. Haugen, Vanja Aslaksen Åmot har vært 

ungdomsrepresentant og Marit Aslaksen har vært med i valgkomiteen. 

 

Styrets sammensetning 2019: 

Leder  Heidi Nanett N. Halvorsen 

Nestleder Maria Ystrøm Bislingen 

Kasserer Helena Liholt Gulli 

Sekretær Hedda S. Haugen 

Styremedlem Vanja Aslaksen Åmot  

Styremedlem Madelen Bø Johansen 

Styremedlem Tonje Maria Trollnes 

Varamedlem Solveig A. Due 

Varamedlem Elise M. Iglerød 

Dato: 25.02.19 

Tid: 19.00 

Sted: Kongeveien skole 



Varamedlem Pontus Ståhl 

 

 

Utvalgsledere: 

Sprang:  Henrikke Johnsen 

Dressur: Marit Helene Aslaksen 

 

Valgkomite’: 

Leder:   Marit Aslaksen 

  Anka Ottoson 

  Ann- Christin Johansen 

Øvrige funksjoner: 

Web- ansvarlig:  

 

Revisorer:  

Henrikke Johnsen og Halvard Bakke Johnsen 

 

Kurs: 

Marit Aslaksen deltok på dressurkonferanse i regi av Rytterforbundet. 

Klubbtreninger: 

Banehopping på Liholt i sommer 

 

Andre aktiviteter: 

Medlemsmøte på Kamperhaug gård i august. Tema var dressur. Marit delte med seg informasjon fra 

dressurkonferansen. 

 

Antall medlemmer: 

116 

 

Året 201 har dessverre vært preget av liten aktivitet i klubben.  

Det var kun meldt inn et stevne i løpet av 2019. Dette som følge av at det ble bestemt på 

medlemsmøtet i 2018 at det ikke var ønske om å ha egne stevner i 2019. Distanserittet som skulle 



vært siste søndag i april ble avlyst på grunn av for få påmeldte ekvipasjer. Dette var svært synd, da 

det var gjort mye forberedelser og arbeid i forkant. Ingen av klubbens medlemmer hadde meldt seg 

på dette stevnet.  

På tross av lav aktivitet innad i klubben, har vi i året som har gått hatt ekvipasjer som har startet i inn 

og utland. Vi har stilt med lag i KM dressur, men de ble dessverre diskvalifisert. Vi har også i år deltatt 

med lag i Norgesserien i sprang. 

Styret har jobbet for å få til en felles lagerløsning for vårt stevneutstyr, kioskutstyr mm. Vi har valgt å 

leie lagerrom til dette. Hindermateriell er fortsatt plassert på Liholt og på Gjernes. Det er ønske om å 

samle dette på et sted. 

Styret har også jobbet frem forslag til rutine for tildeling av sponsormidler fra klubben. 

 

 

 

 


