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Tomter rideklubb – Årsberetning 2022 

 

 Årsberetning Tomter Rideklubb 2022 
 
Styret har i 2022 bestått av (01.01.2022 – 15.03.2022) 
Leder og sekretær – Ulrika Bergroth-Plur 
Nestleder og kasserer– Anne Line Wold 
Styremedlem og stevnesekretær – Gry Kløfta 
Styremedlem og stevneansvarlig– Christina Løken 
Styremedlem – Anita Røkholt Christiansen  
Styremedlem – Madeleine Sundby 
Ungdomsrepresentant – Silje Maria Christiansen Røkholt 
Ungdomsrepresentant – vara – Lovisa Löfgren 
 

Styret har i 2022 bestått av (16.03.2022 – 31.12.2022) 
Leder og sekretær – Ulrika Bergroth-Plur 
Nestleder og kasserer– Anne Line Wold 
Styremedlem og stevnesekretær – Gry Kløfta 
Styremedlem og stevneansvarlig– Christina Løken 
Styremedlem – Anita Røkholt Christiansen  
Styremedlem – Madeleine Sundby 
Styremedlem – Davina Jeanette Snow 
Styremedlem – Ragnhild Helle 
Styremedlem – Siw Anita Colliander 
Vara – Elisabeth Hansen 
Vara – Øyvin Dybsand (til nov 2022) 
Ungdomsrepresentant – til 15.3 Silje Maria Christiansen Røkholt. Fra 15.3 Oline Wold Wisløff 
Ungdomsrepresentant – vara – Lovisa Löfgren 
 
Klubben besto pr 31.12.2022 av 135 betalende medlemmer  
Det ble arrangert 7 styremøter i løpet av året.  
 

 
Virksomheten i 2022: 
På grunn av pandemien var virksomhetsåret fortsatt delvis redusert (vår 2022). Enkelte aktiviteter kunne ikke 
gjennomføres som planlagt.  
 
Følgende aktiviteter og tiltak er gjennomført i løpet av virksomhetsåret: 
 

Vår 2022: 
05.03   Distriksstevne i sprang 
15.03   Årsmøte 
09.04   Påskerebus på Blixland 
06.05   Rideprøve (praktisk del) Grønt kort 
09.05   Informasjonstilfelle om stevner for nye stevnedeltakere 
11.05   Informasjonstilfelle om stevner for nye stevnedeltakere 
22.05   Distriktstevne dressur samt ryttertester for rideskoleryttere 
29.05   Dugnad på feltrittbanen 
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05.06   Dugnad på feltrittbanen 
06.06   Feltritt-treninger, dugnad og klubbens sommerfest 2022 
10.06   Dugnad- forberedelse til stevne 
11.06   Feltritstevne/Knøttecup – Dressur og sprang 
12.06   Feltritstevne/Knøttecup – Terrengdel 
 
Høst 2022: 
 

26.08   Dugnad – forberedelse til stevne 
27.08   Feltrittstevne/Knøttecup/Kretsmesterskap: Dressur- og sprang 
28.08   Feltrittstevne/Knøttecup/Kretsmesterskap: Terrengdelen 
16.09   Dugnad – forberedelse til stevne 
17.09   Distriktssteve feltritt og Knøttecup 
18.09   Sprangstevne i regi av rideskolen, men i samarbeid med Tomter rk 
22.09   Grønt kort kurs – teoridelen 
30.09   Grønt kort – rideprøve – praktisk del 
11.11   Dugnad – forberedelse til stevne 
12.11   Distriktstevne sprang og klubbmesterskap 
13.11   Distriktstevne dressur og Klubbmesterskap 
27.11   Ungdomssamling på Fangene på fortet, i regi av ungdomsstyret 
11.12   Fellesarrangement rideklubben og Blixland hestesenter/rideskolen: Juleshow 

 
Annen informasjon om virksomheten 2022: 
 
Nye ridestien er i bruk: Den nye ridestien (ca 300m) som ble ferdigstilt i desember 2021 ble tatt i bruk i 
forbindelse med stevner i 2022. Ridestien fungerte utmerket og bidro til å løfte banene (spesielt 80 og 90 cm-
banene) til nye høyder. Målsetningen på sikt er å utvide stien ytterligere, men da må det søkes om eksterne midler. 
Det finnes også planer om å videreutvikle publikumsområdene slik at man bedre, og nærmere ridestien kan følge 
ekvipasjene når de rir langs med jordene og i skogen. 

 
Nasjonal cup i feltritt: I 2022 tok Tomter rideklubb delt 1. plass i den nasjonale "cupen" i Knøttecup-stevner, 
ammen med Brekka rideklubb. De fem rideklubbene i landet som “samler” flest Knøttecup-sløyfer i løpet av et år, 
blir premiert. Tomter rideklubb fikk derfor 13000 kr til videreutvikling av feltrittaktiviteter i klubben. 
 

Nytt lydanlegg: Høsten 2022 ble det investert i, og installert, et nytt lydanlegg i ridehallen og på utsiden av 
ridehallen. Anlegget har fungert godt, men krever ennå enkelte tilpassninger for å fungere helt optimalt. I 
tillegg trenges ytterligere opplæring av de som skal bruke anlegget. Anlegget ble finansiert gjennom støtte 
fra Sparebankstiftelsen. 
 
Ungdomsstyre: I løpet av høsten ble det påbegynt arbeid med å etablere et nytt ungdomsstyre for 
klubben. Ungdommene samlet seg først til en «Fangene på fortet»-aktivitet. Deretter har de hatt to fysiske 
møter og etablert organiseringen av ungdomsstyret videre. Det er viktig at de initiativ som ungdomsstyret 
kommer med blir tatt inn i styrets arbeid, og tatt med i planene for klubbens virksomhet i 2023. 
 
Grønt kort: Det ble i løpet av året gjennomført flere grønt Kort-kurs (både teori og ride- eller kjøreprøven). 
Nærmere 40 deltakere har gjennomført kurset i regi av Tomter rideklubb og Blixland gård og hestesenter. 
 
Juleshow 2022: 11 desember ble det nok en gang gjennomført juleshow, i samarbeid med Blixland Hest og 
ridesenter. På programmet sto både kvadrilje, dressurdemonstrasjon med Stine Anette Heier og hennes to 
flotte fjordhester, Fønix Lasse og Balder Berger, duellhopping, høydehopping og et imponerende og 



3 
Tomter rideklubb – Årsberetning 2022 

humoristisk innslag med den ferske nordiske mesteren i feltritt, Inger Sofie Kjeldaas. Samt selvsagt også 
julenissens kone, julegrøt og pakker.  
 
Ryttertester: Det ble 22.05.2022 gjennomført ryttertester (RLD0) for nye ryttere i regi av rideklubben. Det 
ble et rekordantall deltaker som gjennomførte testen – hele 22 st. ryttere. 
 
Stevner i 2022: Det ble arrangert totalt 4 stevnedager på våren 2022; 1 sprangstevne, 1 dressurstevne og todagers 
feltrittsstevne og Knøttecup.  Høsten 2022 ble det gjennomført totalt 5 stenedager; 1 dressurstevme, 1 sprangstevne 
og 3 dager med feltrittstevnerog Knøttecup. 
 
Klubben er fornøyde med å ha fått gjennomført alle disse stevnene. Vi vil takke alle medlemmer som har bidratt på 
dugnadene før stevnene som har vært arrangert, samt bidratt under stevnegjennomføringen! 
 
I tillegg ble det i 2021 gjennomført klubbmesterskap som følger: 

 
Klubbmestere 2022: 
Sprang: 

Klubbmester 2022 i 70 cm klassen: Ane Kjærstad-Olsen på Estelle 

Klubbmester 2022 i 90 cm klassen: Matilde Noste Måleng på Cancan Q 
Det ble ikke kåret en klubbmester i ponnyklassen i 2022 pga ingen påmeldte 
 
Dressur: 

Klubbmester i dressur i LC ble Caroline Marie Langeland på Lyheims Linnea 
Klubbmester i dressur i LB ble Mari Therese Hoffgård på Poseidon. 
Det ble ikke kåret en klubbmester i ponnyklassen i 2022 pga ingen påmeldte 
 
Rideskolemesterskap 2022: 

Første plass i rideskolemesterskapet gikk til Ahne Mikela Colliander på Cora og andre og tredje plass gikk til 
Julie Ul-Hassan Hellerud på Steinsrud Madam Meridith og Arion av Svedjan. 

 
Informasjon:  

o Klubben er avhengig av at medlemmene selv sender inn bilde/evt en kort tekst til publisering på klubbens 
Facebookside og Instagram. 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!  

o Hestesport-bladet er fra 1.1.2022 blitt heldigitalt og sendes ikke lenger ut til medlemmene. 

 
Økonomi:  

o Klubbens økonomi er i utgangspunktet god. Årsregnskapet viser et overskudd på kr 137 549. 
o Regnskap for 2022 og budsjett for 2023 legges frem på årsmøtet.  

 

 

Styret, 27.02.2023 


