Årsmelding for Stav Kjøre- og Rideklubb 2019

Styret har bestått av:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Ungdomsrepresentant:
Vara:
Revisor:
Valgkomite:

Øydis Uthberg
Vegard Skipperstøen
Bente Søderholm
Toril Irene Fremstad
Henning Olstad
Kine Tråseth Kalstrup
Veronica Andersen og Katinka Hennie
Elin Johnsen og Martin Fremstad
Trond Syversen, Villemo Bækkeslåtten og Camilla Power

Klubben hadde ved utgangen av året 155 medlemmer med følgende aldersfordeling:
0-5
6-12
13-19
20-25
26+

3
31
31
16
74

Av dette er det 31 gutter.

Klubben har også en del eget teknisk personell, ved utgangen av året hadde klubben:
1 Steward 1: Trond Syversen
1 Sprangbanebygger 1: Ann Kristin Syversen
1 Sprangdommer 1: Ann Kristin Syversen
1 Sprangdommeraspirant: Anne Therese Engesveen
1 Dressurdommeraspirant: Gunhild Arnekleiv og Camilla Power
1 Kjørebanebygger 1: Trond Vidar Syversen
2 Trener 1 – rytter: Christine Reksten og Øydis Uthberg,
1 trener 2 – rytter: Øydis Uthberg
1 Trener 1 – kjøring: Øydis Uthberg

Kursholdere:
1 kursholder Aktivitetsleder hest: Øydis Uthberg
3 Aktivitetsledere: Øydis Uthberg, Anne Mykland og Gunhild Arnekleiv
1 Grønt kort kursholdere: Øydis Uthberg

Stevner/arrangement:
Terrengtrening innendørs
Distriktstevne i dressur med klubbklasser
Distriktstevne i sprang med klubbklasser
Terrengtrening utendørs
Norgesmesterskap for Nordlandshest/Lyngshest
Terrengtrening
Distriktstevne i dressur med klubbklasser
Distriktstevne i sprang med klubbklasser
Helgekurs Feltritt
Sosial kveld med bruktmarked
Terrengtrening
KM Feltritt
Løshopping

26.01.2019
11.05.2019
12.05.2019
30.05.2019
28.-30.06.2019
07.07.2019
03.08.2019
04.08.2019
10. – 11.08.2019
16.08.2019
07.09.2019
08.09.2019
18.12.2019

Aktiviteter
Filmkveld for ungdommer på Enge Gård
01.02.2019
Kanefart på Jønhalt
23.03.2019
Ungdomskveld på Enge Gård:
Ordning av hest og utstyr før stevne
03.05.2019
Minirideleir
15. – 17.08.2019
Ungdomskveld på Enge Går med tema: kosthold
26.09.2019
Juleverksted på Enge gård
08.12.2019
Barneridning på Stavsmart `n hvor vi også stod for høydehopping 19.10.2019

Kurs/foredrag:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

02. Februar: Grønt kort kurs i samarbeid med Midt Gudbrandsdal Ride og kjøreklubb
14. Februar: kjørekurs med Maria Henriksson
28. Mars: Kjørekurs med Maria Henriksson
4. april: temakveld med Frida Aksnes om sits
28. – 29. september: kurs med Tara Orlin
08. November: Grønt kort kurs

Sportslige resultater:
I 2019 har vi hatt flere aktive ryttere som har startet stevner i både dressur, sprang, kjøring
og feltritt. Vi hadde 324 starter på våre stevner. Klubbens medlemmer har hatt flere starter
både hjemme og borte.
I dressur har vi hatt ekvipasjer til start i klasser fra ryttertest til middels c.
I sprang har vi hatt ekvipasjer som har startet fra 20 cm til 120 cm.
I feltritt har vi hatt flere ekvipasjer til start i knøttecup til 80 cm hest. Både hest- og
ponniklasser.
I Kjøring har vi hatt ekvipasjer til start i fra utdanning til internasjonale klasser.
Vi hadde klubbmesterskap i dressur og i sprang. I LC dressur ble Kaja Skipperstøen og Flying
Princess klubbmestere. Kristine Kjernli og Bakkestjerna tok sølv og Anne Spiten Forrestad og
Rubicon Rouge tok bronsen. I LB dressur ble Julie Huru og Alfas Othelia klubbmestere. Ida
Slettevold Thørud og Quebone tok sølv og Anne Therese Engesveen og Flying Scorpio tok
bronsen. I sprang, 80 cm ble Kaja Skipperstøen og Susie klubbmestere. Milli Klæboe og El
Macho tok sølv og Nathalie Enge og Skovbo Ares tok bronsen.
Det ble arrangert gudbrandsdalscupen og der tok Maren Løken og Bråten Bråfin 1 plass i LB
og Nathalie Enge og Skovbo Ares tok 2 plass i LB.
Kristine Kjernli tok sølv i NM junior for Nordlandshest/Lyngshest. Ida Kjernli og Sara
Vesteraas deltok også med flotte resultater.
Under KM dressur individuelt hadde vi 10 ekvipasjer fra klubben til start. 3 ponniryttere, 4
junior/ur ryttere og 3 seniorryttere. I ponniklassen tok Kaja Skipperstøen og Flying Princess
gull. I junior/ur tok Nathalie Enge og Skovbo Ares gull. I Senior tok Katinka Hennie og Shax 4.
plass.
Vi stilte også med lag. Ponni rytterne tok gull: Kaja Skipperstøen, Kristine Kjernli og Anne
Spiten Forrestad. Junior/ur og seniorrytterne gjorde det også bra og vi hadde lag i alle

klassene. I Junior/ur var lag 1: Villemo Bækkeslåtten og Julie Huru. Lag 2: Ine Moshølen og
Natalie Enge. Senior: Camilla Power, Katinka Hennie og Toril Irene Fremstad.
Under KM sprang hadde vi lag både for ponni og hest. Ponnilaget bestående av Kaja
Skipperstøen og Nathalie Enge tok sølv. Hestelaget bestående av Julie Huru, Katinka Hennie
og Mette Steen tok gull.
Kaja Skipperstøen og Flying Princess tok sølv individuelt i Ponniklassen. Julie Huru og Alfas
Othelia tok sølv for juniorer. Mette Steen og D`Amour tok gull individuelt for senior.
Anne Terese Engesveen og Flying Scorpio var med i Comeback cup på Norwegian Horse
festival. De red et flott program og kvalifiserte seg til finalen A finalen.
Under Østlandsmesterskapet i Skeid hadde vi 3 ekvipasjer til start. Eline Vøllestad Sjåvoll
Sølvfaks tok 6 plass i lett rideklasse og 4. plass i lett kjøreklasse. Hun deltok også i leieklassen
med Rognstads Froste. De fikk dermed 3. plass sammenlagt junior. Sunniva Dybvig
Johannesen og Jørnstuens Simarron tok 10. plass i lett rideklasse og 5. plass i lett kjøreklasse.
De fikk dermed 4. plass sammenlagt. Linn Maren Christiansen Granberg og Staffen tok 7.
plass i lett rideklasse og 1. plass i lett kjøreklasse. De ble dermed grenmester i kjøring junior
og annen plass sammenlagt junior.
Under KM Feltritt hadde vi flere ekvipasjer til start i de åpne klassene. Nathalie Enge og
Skovbo Ares tok 1. plass i ponniklassen. Eva Haugen og Emma Charlotte Mohn startet også.
Maren Kveen Løken og Bråtens Bråfin tok 1. plass i hesteklassen.
Vi hadde 2 ekvipasjer til start i Danmark under Nordisk for Fjordhest. Begge startet DMP
vanskelig. Signe Hoff Johannesen og Mæhlums Argus tok 2. plass i maraton og endte på 5.
plass sammenlagt. Åshild Standnes Magnes og Torsheims Kira ble første uplasserte i maraton
og de endte på 7. plass sammenlagt.
Under NM Fjordhest i Drammen var det flere ekvipasjer fra Stav til start. Toril Irene Fremstad
startet Sørlis Nette i LB med gode prestasjoner. Martin Fremstad startet DMP kjøring
lettklasse med Sørlis Nette og han fikk 3 plass sammenlagt.
Signe Hoff Johannesen startet Mæhlums Argus i Grenmestreskap i Kjøring, DMP Middels. De
kjørte inn til en fin 2 plass i maraton. Åshild Standnes Magnes og Torsheims Kira startet også
Grenmestreskap i kjøring, DMP Middels. De kjørte inn til en fin 4. plass sammenlagt. Maren
Kveen Løken og Bråtens Bråfin startet 6 års BUF og de fikk tittelen Norges 2. beste 6 års
Fjordhest.

Baner og anlegg:
•

•

•
•
•

Via en samarbeidsavtale med Stavsplassen SA disponerer klubben klubblokaler og
øvrige fasiliteter. Klubblokalet brukes til temakvelder, sekretariat og andre
aktiviteter. Klubben har mulighet for å benytte utendørs ridebaner og innendørs
ridehall.
Stevnene har vært holdt både innendørs og utendørs. Oppvarmingen har foregått på
utebanen i stallringen, og på plassen utenfor hallen. Grusbanen sør for stallringen har
vi en avtale på med ØTI om å leie, denne blir brukt til stevner. Vi har også
marathonhindre og en feltrittsbane.
Vi har en maratonvogn til utlån.
I tilknytning til ridehallen er det også dusj, toalett, kiosk/sekretariat og stallbokser.
Medlemmer får redusert pris på årskort til ridehallen. Den goden får vi ved at vi
jobber dugnad på hingsteutstilling, unghestskue, hoppeutstilling og Stavsmart`n.

Generelt:
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Vi har medlemmer i alle aldre både med og uten hest. Det er mange medlemmer som
er fra andre kommuner enn Øyer. I år har vi arrangert to distriktstevner i dressur og
sprang. Vi har i tillegg arrangert KM feltritt, Mesterskap for Nordlandshest/Lyngshest
og rideleir. Vi har også hatt flere temakvelder.
Vi har nå arrangert NM Fjordhest i 2015, Dølahestmesterskapet i 2016 og
Mesterskapet for Nordlandshest/Lyngshest i 2019.
Vi ble tildelt årets klubb på Oppland rytterkrets sitt årsmøte.
Emma Charlotte Mohn og Ine Moshølen har vært på lederkurs for ungdom. Kurset
ble arrangert av Oppland Idrettskrets.
Under Stavsmart`n hadde vi oppvisninger. Julie Huru og Mari Øyan stod for
høydehoppingen fredag. Hoff Johannesen hadde kjøreoppvisning lørdag og søndag.
I forhold til sosiale medier, så har Trude Andersen ansvaret for hjemmesiden. Vi er
også på instagram, som nå Øydis Uthberg og Toril Irene Fremstad har ansvaret for. Vi
er på facebook og på snapchat. Snapchat ligger dessverre litt nede men om noen vil
ha den litt, så gi beskjed til oss.
Vi har også fått god medieomtale, både i Lillehammer byavis, Norges rytterforbund,
Hest.no, instagram. I Hestesport.no skrev Gunhild Arnekleiv en fin artikkel. De
startende under KM dressur er også omtalt i en artikkel i Hestesport.no
Vi har hatt dugnad på hingsteutstillingen, unghestskue, hoppeutstillingen og
Stavsmart`n.
Det er god dugnadsånd i rideklubben både før, under og etter stevner.
Klubben kjennetegnes ved at vi ønsker å gi et tilbud til alle, det er plass til alle. Små
og store ryttere, aktive og hobbyryttere, kjøring og feltritt. Vi er hyggelige mot
hverandre og ønsker at alle skal ha det bra og lykkes med det de vil gjøre, både på
trening og stevner.
Vi fikk penger til hindermateriell fra Gjensidige stiftelsen.
Vi har kjøpt mye fint til terrengtreningene.
Øydis Uthberg holdt innlegg om klubbmiljø og klubbtreners rolle på årskonferansen
til Norges Rytterforbund. Hun ble også omtalt i Hestesport.
Trond Syversen gav seg etter 12 år i klubben, takk for en fantastisk innsats Trond og
for alt du har gjort for klubben. Trond var med å starten klubben og har sittet i styret
i alle år.
Signe Hoff Johannesen og Mæhlums Argus ble tildelt Norgescup Ponni av
grenutvalget i kjøring.
Stav KRK var en av de 3 nominerte til å bli årets klubb. Vi kom på en god 2 plass.
Vi ble på Oppland Rytterkrets sitt årsmøte i 2019, tildelt tittelen årets klubb for 2018
I 2020 vil vi fortsette med å ha forskjellige kurs. Vi håper også at flere i klubben vil ta
initiativ til å arrangere ting. Ta da gjerne kontakt med styret.
Vi vil også arrangere distriksstevner i dressur og sprang.

