
Årsmøte Halden rideklubb  

    

     

________________________________________________________________ 

Årsberetning 2020 

 

Styrearbeid 

Følgende møter har blitt avholdt 2020: 

8 styremøter 

 

Styret har hatt representanter på følgende møter: 

1 på klubbledermøte i ØRYK. 

3 på kretsting i ØRYK. 

ØRYK representanter: 

- Marit Aslaksen, valgkomite. 

- Maria Lehmann, leder for ØRYK. 

- Hedda S. Haugen, grenleder for sprang. 

- Cassandra Simensen, grenleder for kjøring. 

 

Styrets sammensetning 2020: 

Leder  Amalie Gresholdt 

Nestleder Dag Magne Buer 

Kasserer Thor B. Grønnerød 

Sekretær Hedda S. Haugen 

Styremedlem Vanja Aslaksen Aamot  

Styremedlem Madelen Bøe Johansen 

Styremedlem Hanna Sofie Kruse Johnsen 

Varamedlem Heidi Nanett Halvorsen 

Varamedlem Inger Cecilie Huseby Grønnerød 

Dato: 11.03.2021 

Tid: 18.00 

Sted: Teams – se link nederst i sakslisten 



 

 

Utvalgsledere: 

Sprang:  Henrikke Johnsen 

Dressur: Marit Helene Aslaksen 

 

Valgkomite: 

Leder:   Marit Aslaksen 

  Anka Ottoson 

  Ann- Christin Johansen 

Øvrige funksjoner: 

Web- ansvarlig:  Hedda Synnøve Haugen og Amalie Gresholdt. 

 

Revisorer:  

Henrikke Johnsen og Halvard Bakke Johnsen 

 

Kurs: 

Klubben arrangerte Grønt Kort kurs på Kamperhaug Gård 14.Oktober. 

Dag Magne Buer deltok på sprangbanebyggeraspirantkurs. 

Hedda Synnøve Haugen deltok på kurs i Equipe. 

Amalie Gresholdt har deltatt på klubbadmin kurs og kurs i hvordan avholde digitalt årsmøte. 

Aktiviteter: 

Pay & Jump på Gjernes 20. Juni 2020. 

Programridning, dressur på Gjernes 12. Juli 2020. 

Stevner: 

Distriktsstevne i sprang på Gjernes 11. Juli 2020. 89 startende. 

Utivdet klubbstevne i dressur på Gjernes 14. November 2020. 17 startende. (Med innlagt 

klubbmesterskap). 

Klubbstevne i sprang på Gjernes 14. November 2020. 32 startende. (Med innlagt klubbmesterskap). 

Antall medlemmer: 

116 



 

Året 2020 har vært preget av den pågående Covid-19 pandemien. Allikevel har styret jobbet kreativt 

og impulsivt for å finne løsninger og rom for ønskelige aktiviteter. Det har i løpet av 2020 blitt avholdt 

3 stevner i regi av Halden Rideklubb, noe styret er stolte av. At klubben fikk til dette i 2020 er mye 

pga. engasjerte medlemmer som mer enn gjerne stilte på dugnad! Styret for 2020 inneholder flere 

nye tiltredende og for de fleste har det innebært å lære alt på sparket. Vi har jobbet målrettet og fått 

til det meste av våre mål om å inkludere enda flere i klubben, øke klubbaktivitet og få klubben til å 

arrangere stevner igjen. Styret lærte mye i 2020 og føler seg nå enda bedre rustet for 2021 og de 

aktiviteter og mål som er planlagt. Planen for 2021 er å fortsette å øke klubbaktiviteten i form av 

stevner, banetreninger og programridninger. For 2021 har vi fått tildelt 4 datoer for distriksstevner, 2 

i dressur og 2 i sprang. Klubben ønsker også å fortsette arbeidet med å være så tilgjengelig for 

medlemmene som mulig ved hjelp av bla. sosiale medier.  

I 2020 har styret arbeidet med å få oversikt og kontroll over klubbens materiell. Det meste er nå 

samlet på Gjernes, der bommer har blitt malt og pusset opp. Til neste sprangstevne ønskes det mer 

innfangere og hinderfyll. Klubben er i gang med å finne løsning for å enklere transportere 

hindermateriell slik at klubben kan være mer mobil for å avholde aktiviteter på ulike staller i Halden. 

 

Styret takker for tilliten i 2020. 

 

På vegne av styret i Halden Rideklubb 

- Hedda Haugen 

 

 

 


