Årsberetning Tomter Rideklubb 2020

Styret har i 2020 bestått av:
Leder – Christina Løken
Nestleder – Arne Kristian Haaje
Kasserer – Tore Arne Gustavsen
Sekretær – Caroline Jahr
Styremedlem – Anne Line Wold
Styremedlem – Kristin Bæver
Styremedlem – Ulrika Bergroth-Plur
Styremedlem – Anita Røkholt Christiansen
Ungdomsrepresentant – Karoline Fagernes
Klubben består av 71 betalende medlemmer pr 31.12.2020
Det er arrangert 7 styremøter i løpet av året. Det har vært et spesielt år på grunn av Covid – 19 og
styret har ikke fått gjennomført så mye som man hadde planer om i begynnelsen av året, og som ble
snakket om på medlemsmøtet.
Men noe har da blitt gjort;
Ridestien har blitt utbedret før KM, vi var nødt til å legge ny såle med grus da det har regnet ekstremt
mye og den var i svært dårlig forfatning.
Det har også blitt vedtatt at klubben legger inn samme sum som vi har fått tildelt fra «krafttak for
ridebanebunner» (150.000,-) for å utvide feltrittsbanen ytterligere. Vi venter fremdeles på vedtak fra
kommunen angående å anlegge traktorvei over på matjord. Vi håper at dette kommer på plass snart
så vi kan begynne på jobben når våren kommer.
Vi vil takke alle medlemmer som har bidratt på dugnad før stevnene som har vært arrangert.
Stevnesesongen har vært noget laber. Vi fikk i år 3. plass i årets knøttecup. Summen på 9000,- skal
brukes til å videre utvikle feltrittssporten i klubben.
Vi har kun arrangert 4 stevner i 2020, 3 feltrittsstevner (1 av dem kun knøttecup) og et
dressurstevne. Vi er fornøyd med å få gjennomført dette selv om koronaen herjet landet.
Det ble dessverre ikke mulighet til å gjennomføre klubbmesterskap i år.

Andre høydepunkter i 2019:
I et samarbeid med Blixland så har vi fått noe midler også i år fra UDI så barna på Hobøl mottak kan
komme å ri, være sammen med hestene og føle mesting
Klubben er avhengig av at medlemmene selv sender inn bilde/evt en kort tekst til publisering på
facebooksiden. Vi har ikke kapasitet til å følge opp hvem som er på stevner hvor – men vi setter
veldig pris på å få inn oppdateringer fra medlemmene som viser aktiviteten!

Økonomi:
Klubbens økonomi er god.
Regnskap for 2020 + budsjett for 2021 vil legges frem på årsmøtet.
Styret 27.05.2021

