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Årsberetning 2022 

 

Styrearbeid 

Følgende møter har blitt avholdt 2022: 

9 styremøter 

1 møte med stalleiere i Halden. 

Styret har hatt representanter på følgende møter: 

1 på klubbledermøte i ØRYK. 

3 på kretsting i ØRYK. 

ØRYK representanter i 2022: 

- Maria Lehmann, leder for ØRYK. 

- Julia Mattsson, styremedlem/Junior representant. 

- Cassandra Simensen, grenleder for kjøring. 

- Hedda Haugen, medlem i valgkomiteen. 

-  

Styrets sammensetning 2022: 

Leder                                    Hedda S. Haugen 

Nestleder                                    Julia Linnea Mattsson 

Styremedlem                                       Dag Magne Aslaksen-Buer  

Styremedlem                                   Thor B. Grønnerød 

Styremedlem                                    Amalie Gresholdt 

Styremedlem                                       Vanja Aslaksen-Buer  

Styremedlem                                    Gustav Slåttland 

Varamedlem 1                                    Marit Aslaksen 

Varamedlem 2                                     Morten Didrichsen 

Dato: 16.03.2023 

Tid: 19.00 

Sted: Høgskolen i Østfold, avd. Halden. 

Konferanserom. 

 



Utvalgsledere: 

Sprang:  Henrikke Johnsen/Emmeline Johnsen 

Dressur: Helena Liholt Gulli 

 

Valgkomite: 

Leder:   Maria Lehmann 

Medlem: Tuva Alme Didrichsen 

Medlem: Marcus Lilledal 

Vara:                   Gry Veronica Andersen 

 

Kontrollkomitee:  

Leder:        Halvard Bakke Johnsen 

Medlem:    Lisbeth Bacon 

 

Kurs: 

Klubben arrangerte Grønt Kort hovedkurs på Kamperhaug Gård 18. Mai. 

 

Aktiviteter: 

Aktivitetsdag 9. april i Remmenhallen med pizza og brus. 

 

Stevner: 

4. juni: Klubbstevne i dressur på Gjernes Gård. Kansellert pga. få startende. 

5. juni: Klubbstevne i sprang på Gjernes Gård. 48 startende. 

6. august: D-stevne i sprang på Gjernes Gård. 55 startende. 

7. august: D-stevne i dressur på Gjernes 16 startende. 

17. desember: Klubbstevne med klubbmesterskap i sprang på Kamperhaug Gård. 31 startende. 

18. desember: Klubbstevne med klubbmesterskap i dressur på Kamperhaug Gård. 6 startende. 

 

Antall medlemmer: 

172 medlemmer. En økning på 13 medlemmer fra forrige årsmøtet. 

 



I 2022 har styret prøvd å fortsette arbeidet med å videreutvikle klubben og å skape en mer aktiv 

klubb. Vi har i år arrangert 2 Distriktsstevner og 3 klubbstevner, som er en økning på 1 klubbstevne 

fra i fjor. I 2022 var det et synkende antall startende på både D-stevner og klubbstevner 

sammenlignet med fjoråret. Styret jobber med å finne årsak, slik at vi kan ta tak i dette. I 2023 har vi 

fått 4 datoer i terminlisten for D-stevner, derav 2 sprangstevner og 2 dressurstevner. Styret hadde 

møte med stalleiere i mars som var veldig populært og innholdsrikt! Dette gjorde vi for å skape en 

bedre dialog mellom klubb og stalleiere, slik at vi kan snakke sammen om hvordan vi kan samarbeide. 

Der ble det foreslått å arrangere faste treninger i regi av Halden Rideklubb hvor treningene vil rullere 

på de ulike stallene. På den måten vil flere medlemmer få tilgang på treninger. Vi kom ikke i gang 

med dette i 2022, men det er et ønske fra styret å igangsette dette prosjektet. Det er ønskelig å få til 

enda flere aktiviteter og treninger enn vi hadde i 2022, og det vil være et mål for 2023 å øke 

aktivitetstilbudet. Styret har diskutert hvordan vi skal gjennomføre dette, og dermed ble det vedtatt 

på styremøtet i februar å opprette en sportskomite ifra 2023. Sportskomiteen blir underlagt styret, 

og får hovedansvaret for arrangering og gjennomføring av stevner og treninger i klubbens regi. Ved å 

opprette en slik sportskomite blir arbeidsoppgavene fordelt på flere og styret kan i hovedsak 

fokusere på klubbutvikling, idrettslagets vanlige oppgaver, ivaretakelse av medlemmer, organisering, 

samarbeid og klubbmateriell. Vi håper denne løsningen vil være med på å videreutvikle klubben i den 

retningen vi ønsker. I 2023 skal styret søke midler til å få skaffet en skaphenger som vi kan frakte 

klubbens materiell til de stallene vi skal arrangere aktiviteter på. På den måten håper vi å komme 

nærmere medlemmene våre der de er, og gi de medlemmene som ikke har mulighet til å frakte 

hesten til andre steder et tilbud til å delta på klubbens arrangementer de også. Skaphengeren vil 

skape en mer inkluderende klubb, større samhold og en del av planen om å skape mer aktivitet. 

Styret takker for tilliten i 2022 og håper at 2023 blir et godt år for medlemmene våre! 

 

På vegne av styret i Halden Rideklubb 

- Hedda Haugen 

 

 

 


