Årsberetning for 2018
Bruråk Hestesportsklubb BHSK Drift AS

Styrets sammensetning
Styret i BHSK har i 2018 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Sekretær/dressurutvalget:
Kasserer:
Styremedlem/baneutvalget:
Styremedlem/driftsutvalget:
Styremedlem/sprangutvalget:
Styremedlem ungdomsrepresentant:
”
”
Varamedlem:
”

Anne Cathrine (Kine) Menne
Jan Letnes
Kristin Bjørseth
Svein Puntervold
Nina Meland
Britt Janne (Bitte) Grøtte
Bjørnar Hernes
Jenny Stange Johansen
Alise Nordvik
Bjørn Åge Berntsen
Julie Klovholt Leonardsen

Styrets arbeide
Det har i 2018 vært avholdt 11 styremøter, i tillegg til årsmøte den 4.mars 2018. Styret har i løpet av året
behandlet 73 saker.
Protokoll fra alle styremøter ligger på vår hjemmeside www.brurak.net
Styrets nye sammensetning fra 2018 med avklaring av oppgave/ansvarsfordeling har fungert bra, og
videreutvikles i 2019.

* VEIVISERKLUBB
Vi ble første gang godkjent som Veiviserklubb i 2016, og måtte sende fornyet søknad etter to år. Å være
Veiviserklubb innebærer at vi må ha – og har:
• Virksomhetsplan
• Økonomiplan inkl. driftsbudsjett
• Klubbhåndbok
• Ansvarlig person for barneidrett
• Grønt Kort kontakt
• Egen nettside
• Trenersystem
• Aktivitetsleder m/kurs
• Gjennomgått kurs for klubbens styrearbeid i praksis
• Ungdomsrepresentant(er) i styret
• Kontaktperson Idrettskrets/Rytterkrets
• Ting representanter valgt på årsmøtet
• Verdiarbeid – arbeid med klubbens verdier
• Rent Idrettslag
• Horsepro; dekke eget behov + veiledning
• Plan for stevneavvikling
• Terminliste
• 4 D-stevner/2 L-stevner og/el. Rideskole + 2 D-stevner
• Annet breddearrangement min. 2 ggr. Årlig
• Sportsplan, grenvis plan for ett år + langtidsplan (3 år)
• Stallpotet
• Rekrutteringsplan
• Tilbud for personer m/spesielle behov
• Anlegg eller tilgang til anlegg tilpasset eget aktivitetsnivå og KR
• Utstyr tilpasset eget akt.nivå og KR
Disse omfattende krav har styret jobbet mye med, og alle punktene er oppfylt. Se hjemmesiden for
nærmere info.
* SØKNADER OM STØTTE
Det er søkt om – og innvilget - støtte fra:
Trondheim Kommune - anleggsstøtte, og særskilt støtte for spesialanlegg (tilrettelegging for
funksjonshemmede).
Norges Idrettsforbund og Olympiske komité – momskompensasjon
LAM midler (Lokale Aktivitets Midler)
* GDPR – datasikkerhet og personvern
Vi forholder oss til Norges Idrettssforbund sin informasjon. Ingen særskilte tiltak nødvendig for vår klubb så
lenge vi benytter oss av sportsadmin/klubbadmin.
Øvrige saker behandlet i 2018:
* Oppfølging av utvalg
* Revisjon områdeleie-avtaler
* Dugnader i flertall – gjennom vår og sommer
* Oppfølging av ferdigattest for ridehallen
* Miljø i stallen og generelt i klubben
* Medlemmers oppførsel i sosiale media
* Aktivitetsplan for 2019
* Utarbeidelse og vedtagelse av nytt mandat for sprang- og dressurutvalgene

* MOBBING
Klubben har hatt en grundig gjennomgang av Norges Idrettsforbunds regelverk mot mobbing i samarbeid
med Trøndelag Idrettskrets, og følger disse retningslinjene.
*RENT IDRETTSLAG
I november fikk klubben sitt sertifikat fra Antidoping NORGE som RENT IDRETTSLAG. Det innebærer at
klubben offisielt erklærer at vi vil bidra til å skape sunne verdier blant våre medlemmer, og særskilt barn og
unge. Styret jobber fortsatt med å gjøre ferdig sin egen «policy» - som skal vise vår holdning til doping – hva
vi skal gjøre hvis vi rammes av en dopingsak osv. Det er ønskelig at alle klubbens medlemmer i løpet av
2019 gjennomfører «Ren utøver», som er et E-læringsprogram for antidopingopplæring.
*VI VANT
I en konkurranse utlyst av Norges Idrettsforbund i samarbeid med Grønn Idrett – og som et av 17 idrettslag
rundt omkring i landet, vant vi 10.000 miljøkroner. Klubben har siden 2016 gått inn for å styrke vår
miljøprofil. Da ble fokus satt på avfallshåndtering og reduksjon av klimautslipp knyttet til tungtransport.
Mer om saken i Hestesport 26.12.2018.
*MIDT I SMØRØYET
Kjempefin reportasje om klubben i Hestesport i juni etter RM, og i august 2018 med presentasjon.
*NRYF
Vi sendte høringssvar i forbindelse med NRYF’s fremtidige organisasjon.
*BHSK Drift AS
Det ble på årsmøte i 2018 gitt fullmakt til styret å utrede eventuell nedleggelse av BHSK Drift AS. Saken er
ikke ferdigbehandlet.
Aktiviteter
Stevner:
24-25.02
10-11.03
28-29.04
15-17.06
18-19.08
08-09.09
27-28.10
09.12

D-sprang med Vintercup
L-dressur (D/L)
L-dressur (D/L) med UH og FH
D-sprang Regionmesterskap for individuelt og lag’
L-dressur Regionmesterskap
D-sprang Kretsmesterskap
D-dressur med Vintercup og Klubbmesterskap
D-sprang med Klubbmesterskap – ble dessverre avlyst

Øvrige aktiviteter:
12-13.01
Kretstrening sprang
27-28.01
Pay & Jump og Pay & Ride
28.03
Påskelunsj/grilling på senteret
07-08.04
Rekrutteringssamling i regi NRYF
21.04
Mentaltreningskurs i regi STRyK med Fam Lockert
22.04
Kurs for kursholdere Grønt Kort
01-02.05
Kretstrening dressur
27.05
Pay & Jump
02-03.06
Kretstrening dressur
09-10.06
FH-samling i regi NRYF
27-28.09
Elite/Para-samling i regi NRYF
04.11
Matkurs med UNGE KOKKER
09.12
Medlemsmøte; planlegging av sportslig satsning ved dressur- og sprangutvalgene

P.t. ingen stevnestatistikk tilgjengelig for 2018
Stevnestatistikk BHSK 2009-2017:
År
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Stevner
8
10
8
8
8
7
7
11
9

Stevnedager
18
18
18
15
17
14
13
19
18

Klasser
155
155
154
130
150
120
89
142
128

Ekvipasjer
616
600
590
587
674
551
406
683
674

Starter
1090
1158
1118
1079
1349
1008
727
1014
1258

Rytterstatistikk BHSK 2014-2017 :
År

Starter i sprang

Starter i dressur

2017
2016
2015
2014

603
636
517
523

487
522
374
396

Treninger 2018
Ukentlig:

Starter i
feltritt
0
0
3
2

Plasseringer
Sprang
64
105
131
150

Dressur
149
125
102
119

Feltritt
0
2
2
1

Silje Chatrin Mevik Bjørnvik – trener II – sprang og dressur
Ragni Hammer Rakbjørg – trener I – dressur
Ingrid Helene Løes – sprang

Gjestetreninger:

Louise Almlund Løkken – dressur
Jonas Elvebakk – dressur
Stein Endresen – sprang

Kretstreninger:

Mikael Kolind – sprang
Anny Hilde Lindèn - dressur

Representasjon
A.C. Menne, Jan Letnes og Julie K. Leonardsen representerte klubben på Kretstinget i Sør Trøndelag
Rytterkrets.
A.C. Menne/Thea M. Scheide holdt foredrag om klubbens anlegg på Anleggskonferansen 5.mai 2018.
Svein Puntervold, Sarah Grøtte og Johan Østeggen har sittet i styret i Sør-Trøndelag Rytterkrets. Bitte
Grøtte har vært i valgkommiteen og A.C. Menne har vært revisor. På kretsens klubbsamling i november
2018 deltok A.C. Menne, Bitte Grøtte, Sarah Grøtte og Svein Puntervold fra Bruråk.

Stalldrift
I 2018 har styret i BHSK Drift AS bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Daglig leder/Stallmester:

Britt Janne Grøtte
Espen Reitan
Thea Menne Scheide
Christine Wesche Kalseth/Jan Letnes
Line Merete Karlsaunet til 15.09.18
Eline Frøysa Norli fra 15.09.2018

BHSK drift AS er et heleid av Bruråk Hestessportsklubb og har ansvar for drift av stallen på klubbens
tilholdssted Bruråk Hestesportsenter.
Styret har bestått av leder Bitte Grøtte, Espen Reitan, Thea Menne Scheide, Christine W.K frem til høsten til
hun flyttet fra Trondheim, Jan Letnes tok da hennes plass.
Line Karlsaune var daglig leder og Katinka Hjertaas lærling frem til høsten 2018, fra og med høsten har Eline
Frøysa Norli vært stallmester og Maria Martinussen vikar fra og med november.
I 2018 har vi hatt full stall, med noen som har flyttet og noen nye oppstallører har kommet til. Det er god
balanse på fordeling av oppstallører innen sprang og dressur, både unge og erfarne.
Vi har også stor pågang på ny oppstallører og har i skrivende stund 14 stk. på venteliste.
Sommeren 2018 ble hele stallen vasket ned og beiset, alle paddocker beiset og gruset opp.

Økonomiske forhold
Det vises til regnskap for 2018 og budsjett for 2019 som fremlegges på årsmøtet.

Teknisk Personell
Klubben har ved årsskiftet 2018/2019 følgende teknisk personell:
Else Pettersen – SD2 og steward 1
Elisabeth Sveri – SB1 og FBA/TD
Inger Ohr Gustad – SSD
Stine Frengen - SSD
Snorre Aakerø – DD1
Tove Vuttudal - DDA
Christine Wesche Kalseth – steward 1
Anne Cathrine Menne – steward 1
Toril Frengen - steward 1
Kristin Bjørseth – steward 1
Julie K. Leonardsen – steward 1
Yvonne Reitan - SBBA

Medlemmer og medlemsutvikling
Alle inn- og utmeldinger av medlemmer i klubben registreres fortløpende i www.klubbadmin.no .
I www.sportsadmin.no vedlikeholdes lisenser.
Ved utgangen av 2018 hadde Bruråk Hestesportsklubb 178 medlemmer. Ved utgangen av 2017, hadde vi
190 medlemmer ved utgangen av året.

UTVALG:
Kjøkkenutvalget
Kjøkkenutvalget har i 2018 bestått av følgende medlemmer:
Trude grande, Eva Ankjell Helgesen, Kine Menne, Wendy Jensen, Charlen Trones, Ingeborg Lyngstad,
Ninette Bentzen, Trude Frøysa Norli og Vilde Jensen.
Har i 2018 stått for servering på alle stevner og noe i forbindelse med samlinger og treninger.
Fått i stand drift av ny utekro med gode resultater som vi håper gir en bra effekt i kommende sesong.
Vi har oppgradert stallkroa med nye møbler og stæsj fra finn.no og snille givere. Innkjøp at bordpynt i
storkroa og noe møblement fra finn.no der også. Alle møbler har vi fått gratis. Jan og Knut har kjørt som
bud 😊😊
Kjøkken i begge kroer ble rundvasket og ryddet på sommeren. Noe gammelt kjøkkenutstyr ble kastet og
innkjøpt noe nytt.
Vi har hatt fokus på godt renhold og god hygiene. Det er laget forkle til bruk i kroa.
Vi har prøvd å sette sunnhet i menyutvalget høyt og kommer i 2019 til å videreutvikle dette.
Kjøkkenutvalget har hatt et kjempebra samarbeid om vasking, handling og forberedelse til krodager. Vi har
satt ting i system som vi synes har fungert bra.

Baneutvalget
Baneutvalget i 2018 besto av Silje Chatrin Bjørnvik, Svein Puntervold, Espen Reitan og Nina Meland.
Ridehusplan med ridehusregler ligger fortsatt oppdatert på Facebookgruppe ‘Baner og treninger Bruråk’.
Traktormafiaen gjør en super jobb og kjører over banene flere ganger i uka. Ny harv ble innkjøpt.
Vi hadde problemer med at dysene på vanningsanlegget falt av. Her måtte traktormafiaen ta saken i egne
hender, da vi ikke fikk leverandør hit, og har fikset og skiftet mange dyser.
Traktormafiaen har hevet bordene og lagt nytt markbord på utebanen. Litt jobb gjenstår her.
Det ble skiftet til ledlys i lille ridehall.
Det er innhentet priser på ridehuspeil.

Sprangutvalget
Sprangutvalget har bestått av Else Pettersen, Bjørnar Hernes, Jenny Stange Johansen og Yvonne Reitan. A.C.
Menne har også bidratt. Klubben har arrangert 3 sprangstevner med til sammen 580 startende. Vi
arrangerte Regionmesterskap og Kretsmesterskap får både individuell og lag. Vi arrangerte også stevne
med STRyK vintercup 2017/2018.
Klubben har hatt Pay and jump to ganger og arrangert treningshelg med Stein Endresen. Disse har vi fått
gode tilbakemeldinger på. Vi har ikke hatt klubbmesterskap i 2018, da det dessverre ikke ble nok påmeldte
til årets siste stevne.
Resultater
Regionsmesterskap for lag, Sølv til Synne Hernes/Crelando, Lisa Jondum/Resure, Sandra G.Langeng/Miss
Rock og Andrea Wesenberg/Agapi

Dressurutvalget/FH
Dressurutvalget i 2018 besto av Sarah Grøtte, Kine Sørli, Marthe Eriksen Falkman og Kristin Bjørseth.
Klubben arrangerte fire dressurstevner, ett landsstevne, to distrikt-og landsstevne og ett rent
distriktstevne. Det ble arrangert RM individuelt, vintercup, unghestklasser og klubbmesterskap. Alle
stevnene hadde FH-klasse.
Resultater:
Klubbmesterskap Lilletour:
1.plass til Ida Marie Herre/Chilli
2.plass til Marthe Eriksen Falkman/Braveheart Kid
3.plass til Andrea Wesenberg/Agapi.
Klubbmesterskap Storetour:
1.plass til Kristin Bjørseth/Damascus L
2.plass til Julie Leonardsen/Cordo Colorado
3.plass til Nina Meland/Egely’s Zapatero.
Resultater fra Regionmesterskap lag:
1. plass: Oda Røkke, Renate Meidal, og Camilla Steen
2. plass: Marthe Eriksen Falkman, Kristin Bjørseth og Sarah Grøtte
Resultater fra Regionmesterskap individuelt:
2. plass senior: Silje Cathrin Bjørnvik/Lautus
Flere av klubbens ryttere har også deltatt på lands- og elitestevner, også utenfor Trøndelag. Blant annet red
Silje Chatrin Bjørnvik og Lautus til en andreplass i hallmesterskapet for 7-års, og de tok andreplassen i
finalen i landschampionatet for unghest på Nes.
Vi har hatt deltakelse på Kingsland Oslo Horseshow der Camilla Nicole Steen/Rainbow deltok. De red også i
NM og tok en flott sjetteplass for YR.
Klubben har i tillegg blitt representert internasjonalt ved deltakelsen til Pål Vuttudal og Senzation Desire i 5
års klassen på Falsterbo Horseshow.
Alle har representert klubben på en god måte, og dressurutvalget håper flere tar turen ut for å starte i
2019.
Treninger:
Klubben har ett godt tilbud med faste dressurtreninger flere ganger i uken, der de faste ukestrenerne er
Silje Bjørnvik og Ragni Hammer Rakbjørg. I tillegg er det arrangert jevnlige treninger med Louise Almlund
Løkken gjennom hele 2018. BHSK har også vært så heldig at noen kretstreninger i dressur, med trener Anny
Hilde Linden, har blitt arrangert på anlegget til Bruråk. Vi håper på å opprettholde like gode tilbud i 2019.

Årsberetningen fremlegges for årsmøtet i Bruråk Hestesportsklubb på vegne av styret.
Trondheim, den 14.mars 2019
…………………………………………………………..
Anne Cathrine Menne, leder

…………………………………………………..
Jan Letnes, nestleder

…………………………………………………………..
Bjørnar Hernes, styremedlem

……………………………………………………
Nina Meland, styremedlem

……………………………………………………………
Svein Puntervold, kasserer

……………………………………………………
Kristin Bjørseth, sekretær

……………………………………………………………
Britt Janne Grøtte, styremedlem

Takk til årets støttespillere:

