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Styrets sammensetning
Leder: Yvonne Thorsdalen
Nestleder: Ingvild Løchen
Kasserer: Marit Kyllesdal
Sekretær: Helene Vraalstad
Styremedlem: Helene Nærø
Ungdomsrepresentant: Emilie Kyllesdal
Varamedlem: Heikki Pynttari
Revisorer: Hege Pynttari og Anne-Gry Aas

Styrets arbeid
Styremøter
Det har vært avholdt 6 styremøter hvor flere saker har blitt behandlet.
Stevner
Det har vært avholdt 3 stevnehelger i år.
Første stevnehelg ble avholdt 25. og 26. mai, lørdag distriktsstevne i dressur med
totalt 18 starter, og søndag distriktsstevne i sprang med totalt 47 starter.
Andre stevnehelg, som var 2. stevne i Sommercupen, ble avholdt 22. og 23. juni,
lørdag distriktsstevne i dressur med totalt 38 starter, og søndag distriktsstevne i
sprang med totalt 56 starter.
Tredje stevnehelg, som var 3. stevne i Sommercupen, ble avholdt 24. og 25. august,
lørdag distriktsstevne i dressur med totalt 39 starter, og søndag distriktsstevne i
sprang med totalt 51 starter.
Kurs
Vilde Vraalstad og Helene Vraalstad har vært på stildommerkurs og utdannet seg til
sprangstildommeraspiranter.
Andre aktiviteter
24 medlemmer løste lisens i 2019, og flere startet stevner med flotte resultater.
Klubben har hatt totalt 279 starter og 69 plasseringer. Klubben har hatt startende på
flere stevner utenbys, på landsstevner, elitestevner og på internasjonale stevner.
Klubben har også hatt ryttere i Sverige som hevder seg, og har i tillegg hatt
ekvipasjer til start i distanseritt.
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På nyåret ble det arrangert nyttårsball hvor 42 medlemmer deltok, i tillegg til
ordføreren og lokalavisa. Aktiviteter i løpet av kvelden var prisutdeling, loddsalg og
bildevegg.
På våren ble det arrangert programridning med dressurdommer Ole Marius Hauer på
Stengelsrud, hvor 15 ryttere, både medlemmer og ikke-medlemmer, deltok.
På slutten av sommerferien ble det arrangert sommerfest på Stengelsrud med grilling
og loddsalg, hvor flere medlemmer deltok.
I slutten av september arrangerte vi Hestens Dag i samarbeid med Kongsberg
Travselskap, hvor hestesport ble vist frem.
I løpet av året har det blitt arrangert banehopping og trening flere ganger på
Stengelsrud, og i oktober hadde vi kostymehopping hvor mange medlemmer deltok
med flotte kostymer.
I cuper fikk Ida Bakke Ueland 2. plass i Vintercupen LD ponni, Ingvil Teksle 2. plass i
Sommercupen 70 cm, Emilie Kyllesdal 2. plass i Sommercupen 80 cm, Lene Myran
Leer 3. plass i Sommercupen 80 cm, Carmen Sofie Olsen 1. plass i Sommercupen
90 cm, Vilde Buen 3. plass i Sommercupen 90 cm og Sofia Ellingsen Aas 1. plass i
Sommercupen 1m.
I årets kretsmesterskap for Buskerud Rytterkrets hadde klubben et ponnilag
bestående av Ingvil Teksle, Carmen Sofie Olsen og Ida Bakke Ueland til start i LC.
Klubben hadde også flere individuelle starter, der Ingvil Teksle red LB kat. 3, Carmen
Sofie Olsen LB kat. 2, Ida Bakke Ueland LB kat. 1 og Annicken Bøckman LB+5.
En gang i november og en gang i desember har vi leid ridehallen på Komnes for bruk
av klubbens medlemmer.

Dugnad
Mange av klubbens medlemmer stod vakt under Drammen Spring Tour som dugnad
for klubben. Totalt dekket klubben 17 vakter, noe som ga 17.000 kr i klubbkassa.
Det har i løpet av året vært arrangert 3 dugnader på Stengelsrud i sammenheng med
stevnene.

Oppgradering
Rideklubben har i 2019 gått til innkjøp av traktor som brukes til slodding av banen
under stevner og treninger. Klubben har også kjøpt walkie-talkier som brukes under
stevnene, og har fått en del nytt hindermateriell og banemateriell, som er lagd av
noen av klubbens medlemmer.
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Økonomi
Rideklubben har pr. 31.12.2019 kr. 226.007,- på konto. Se foreløpig resultatregnskap
og balanse for 2019, samt budsjett for 2020.
Rideklubben søkte om midler i 2019. Se vedlagte økonomirapport.

Medlemstall
Pr. 31.12.2019 har rideklubben 102 medlemmer. Dette er en økning på 13
medlemmer fra 2018.
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