
ÅRSBERETNING 2022

1. Styrets sammensetning for 2022

Leder: Marita Christin Moen

Nestleder: Hans Petter Aalberg

Kasserer: Anne Odden Vadlie

Styremedlem: Janne Bakken

Styremedlem: Are Føll

Styremedlem: Erik Nekstad

Styremedlem: Ida Helen Tamlag

Ungdomsrep: Malin Nydal

2. Styrets arbeid

Årsberetningen vil gi et samlet bilde av aktiviteter og økonomisk status i klubben for 2022.

Dette ved beretningen fra styret samt revidert årsregnskap.

3. Styremøter

Det er i 2022 avholdt ni styremøter, samt årsmøtet i mars, pluss en rekke arbeidsmøter med

styret og noen i forbindelse med Fjordhest NM 2023.

4. Aktiviteter

Aktivitetsnivået i klubben har vært noe lavere en tidligere år. Sprangstevner har gått fra 8 stk

i 2021 til 7 stk i 2022. Det ble avholdt et dressurstevne i 2022.

Vi arrangerte pay and jump før hestehoven, med god deltagelse.



I forbindelse med 20år jubileum for sommerstevnet, avholdt vi en clinic med Joep

Raijmakers. Interessant ettermiddag for både ryttere og publikum.

Vi hadde et medlemsmøte etter at utendørssesongen var ferdig med pizza og foredrag med

Siv Lillery, som er equiterapeut.

Vi har hatt en del dugnad i 2022, dette for å få ny sekreteriatbu, en del maling av

dommerbu, sekreteriat, gjerde på oppvarming og dressurrailen i tre.

Styret har søkt om plass for å bli veiviserklubb, dette arbeidet er i gang.

5. Trening

Etter etterspørsel fra medlemmer, så ble det satt opp et prøveprosjekt med å ta opp

klubbtrener 3-4 ganger i året. Treneren vi kom i kontakt med og fikk avtalt dette med var

Andrew Settli. Det ble totalt avholdt 2 treninger. Det var for få påmeldte til å kunne fortsette

dette opplegget.

6. Økonomi

2022 ble et bedre år for TRØN enn fryktet. Resultatet for fjoråret ble et overskudd på

kr 87 279,-. Dette skyldes både uforutsette inntekter, og utgifter som ble mindre/har blitt

utsatt til 2023.

Pr 01.01.22023 hadde vi kr 555.333,68 på konto, samt kr 2459,- i kontanter.

7. Fremdriftsutsikter

I 2023 skal vi være medarrangør for å gjennomføre Fjordhest NM 2023 på Stall Øysand.

Dette er noe vi kommer til å jobbe videre med for å kunne bidra på de måter vi kan for at

dette skal bli et vellykket arrangement.

Stevnene som er satt opp i 2023 skal vi jobbe for at de skal bli vellykket og hjelpe sporten

videre mot en økning i deltagelse på stevner i hele kretsen vår.

Om det dukker opp ledige helger der det ikke er satt opp stevner eller treninger i kretsen vår,

har vi et ønske om å få arrangert pay and jump for å holde aktiviteten oppe.

Klubbsatsningsprogramet skal jobbes videre med for å komme inn under som Veiviserklubb.

Klubbens aller største utfordring, er imidlertid hvordan man skal få medlemmer (det vil si

ryttere, foresatte, tanter, besteforeldre, og andre interesserte) til å bidra mere både under

stevner, og i annet dugnadsarbeid, også slik at klubbens økonomi kan forbedres. Styret

ønsker derfor å komme med tiltak for å forbedre dette.

8. Medlemstall

Pr 01.01.2023 hadde vi 175 betalende medlemmer

9. Regnskap

Se vedlegg




