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Styret har bestått av: 

Leder:     Øydis Uthberg 

Nestleder:    Trond Syversen 

Kasserer:   Bente Søderholm 

Sekretær:   Toril Irene Fremstad 

Styremedlem:   Henning Olstad 

Ungdomsrepresentant: Kine Tråseth Kalstrup 

Vara:    Ragnhild Hosteland og Veronica Andersen 

Revisor:   Elin Johnsen og Martin Fremstad 

Valgkomite:    Villemo Bækkeslåtten, Andreas Pedersen og Camilla Power 

 

 

 



Klubben hadde ved utgangen av året 127 medlemmer med følgende aldersfordeling: 

0-5     2     

6-12   26 

13-19   25  

20-25   13  

26+   61 

Av dette er det 29 gutter. 

 

 

 

Klubben har også en del eget teknisk personell, ved utgangen av året hadde klubben: 

1 Steward 1 

1 Sprangbanebygger 1  

1 Sprangdommer 1 

1 Sprangdommeraspirant 

1 Dressurdommeraspirant 

1 Dressurdommer grad 1 

1 Kjørebanebygger 1  

4 Trener 1 – rytter 

1 Trener 1 - kjøring  

 

Kursholdere: 

 

1 kursholder Aktivitetsleder hest 

4 Aktivitetsledere 

2 Grønt kort kursholdere 

 

 



Stevner/arrangement: 

Terrengtrening innendørs      07.01.2018 

Distriktstevne i dressur med klubbkasse    07.04.2018 

Distriktstevne i sprang med klubbkasser    08.04.2018 

Kjøretrening        14.04.2018 

Terrengtrening utendørs      10.05.2018 

Kjørestevne: dressur og presisjon     27.05.2018 

Terrengtening utendørs      10.06.2018 

Terrengtrening utendørs      29.06.2018 

Terrengtrening utendørs      15.07.2018 

Minirideleir        08. – 10.08.2018 

Terrengtrening utendørs      08.09.2018 

KM Feltritt for Oppland og Buskerud    09.09.2018 

Banehopping innendørs      10.11.2018  

Løshopping        19.12.2018 

 

Månedens aktivitet 

Yoga for ryttere og kusker      28.01.2018 

Grunnridning av hest       04.02.2018 

Kanefart på Jønhalt       03.03.2018 

Mønstring/miljøtrening v/Christine Reksten   26.04.2018 

Temakveld om konkurransekjøring     24.05.2018 

Trening for ryttere og kusker ute i naturen  

(avlyst grunnet få påmeldte)      28.06.2018 

Biri travbane: travduell: Martha Louise vs Geir   28.07.2018 

Familiedag        16.09.2018 

Skogsdag på Jønhalt (avlyst grunnet vær og føreforhold)  11.11.2018 

Juleverksted på Enge gård      09.12.2018 

 

Kurs/foredrag: 

 10. – 11. mars: Grønt kort kurs 

 5. mai hadde vi stand i øyer 

 4. august var det helgekurs i feltritt   

 28. – 30. september arrangerte NOF og Stav KRK kurs i kjøring og feltritt  

 19.- 21. oktober: Stand og barneridning på Stavsmart`n hvor vi også stod for 

høydehopping 

 8. desember var det kjørekurs med Maria Henriksson 



Sportslige resultater: 

I 2108 har vi hatt flere aktive ryttere som har startet stevner i både dressur, sprang, kjøring 

og feltritt. Vi hadde 203 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 lett A. 

I sprang har vi hatt ekvipasjer som har startet fra 20 cm til 110 cm. 

I feltritt har vi hatt flere ekvipasjer til start i Knøttecup. Både hest- og ponniklasser. 

I Kjøring har vi hatt ekvipasjer til start i fra utdanning til middels klasser. 

Vi hadde klubbmesterskap i dressur og i sprang. I LC dressur ble Sofie Strømsvåg og Flying 

Scorpio klubbmestere. I LB dressur ble Therese Carlson Sellevoll og Murphy III klubbmestere. 

I sprang, 80 cm ble Hilde Graffer og Lina klubbmestere.  

Oppland Rytterkrets arrangerte lagcup i dressur og der tok Stav Kjøre-og Rideklubb sitt 1 lag 

seieren, ved Kjersti Elisabeth Kval-Engstad, Therese Carlson Sellevoll og Anita Wedum. Stav 

Kjøre –og Rideklubb sitt 2 lag, ved Lisa Figenschow, Gina Bråstad og Toril Irene Fremstad red 

inn til fine resultater. 

Anita Wedum og Therese Carlson Sellevoll startet KM dressur individuelt og Km dressur lag. 

De red til fine resultater.  

Kaja Skipperstøen ble Kretsmester i sprang, ponni kat. 2 

Nora Killi Kval og Kajsa Kirkhus startet også. De startet også KM lag ponni sprang.  

Martin Fremstad tok sølv i KM kjøring for oppland og buskerud rytterkretser. 

Sofie Strømsvåg ble Kretsmester i KM Feltritt ponni for Oppland og Buskerud rytterkretser. 

Kristine Kjernli tok bronse. 

Anne Terese Engesveen og Flying Scorpio kvalifiserte seg til Comeback cup på Norwegian 

Horse festival. 

Under Dølahestmesterskapet på Stav startet Marit Helen Dalby på Junisokka.  

Under NM Fjordhest på Stord startet Martin 

Fremstad og Toril Irene Fremstad med hesten Sørlis 

Nette. Martin startet kjøring DMP og Toril startet 

dressurridning.  

 

 

 



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, en feltrittsbane og maratonvogn. 

 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 et distriktstevne i dressur og 

sprang.  Vi har i tillegg arrangert et distrikstevne i dressur og presisjonskjøring, KM 

feltritt, rideleir og vi har hatt månedens aktiviteter.  

 Nathalie Enge og Kristine Kjernli har vært på lederkurs for ungdom. Kurset ble 

arrangert av Oppland Idrettskrets  

 Julie Huru, Kajsa Kirkhus og Katinka Hennie stod for høydehopping under 

Stavsmart`n. 

 Vi er godkjent som satsningsklubb i 2 nye år. 

 I forhold til sosiale medier, så har vi nå fått ny fin og oppdatert hjemmeside, den har 

Trude Andersen ansvaret for.  Vi er også på instagram, som Ingrid Greni har ansvaret 



for. Vi er på facebook og på snapchat. Vi skriver i hva skjer på gd og legger inn på 

gudbrandsdalsradioen. 

 Vi har også fått god medieomtale, både i byavisa og i Norges rytterforbund sin 

instagram. I tv serien Wunderland ble det også reklamert for klubben. 

 Vi har hatt dugnad på hingsteutstillingen, unghestskue og Stavsmart`n.  

 Vi har malt feltrittshindre, og banketten er ferdig. 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.  

 I 2019 vil vi fortsette med månedens aktivitet og vi kommer til 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, NM 

nordlandshest/lyngshest og KM feltritt. 

 

 


