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Styrets sammensetning 
Styret i BHSK har i 2017 bestått av: 
 
Leder:        Anne Cathrine (Kine) Menne  
Nestleder:       Per Arne Bjørnvik 
Sekretær:       Kristin Bjørseth 
Kasserer:      Svein Puntervold   
Styremedlem:      Tonje A. Selnes 
Styremedlem:      Margrete Wesenberg 
Styremedlem ungdomsrepresentant:   Emilie Reitan 
            ”                           ”                                                         Alise Nordvik 
Varamedlem:      Bjørn Åge Berntsen 
     ”                                      Tonje Marèn Fossåskaret 
 
 
I 2017 har styret i BHSK Drift AS bestått av: 
Leder:       Britt Janne Grøtte 
Nestleder:      Espen Reitan 
Styremedlem:      Thea Menne Scheide 
Styremedlem:      Christine Wesche Kalseth 
Daglig leder:      Thea M. Scheide til 01.07.17 
                                                                                                    Line Merete Karlsaunet fra 01.07.17 

Styrets arbeide 
Det har i 2017 vært avholdt 10 styremøter, i tillegg til årsmøte den 30.mars 2017. Styret har i løpet av året 
behandlet 68 saker. De viktigste sakene har vært:   
* Sportslig utvikling 
* Klubbutvikling fortsettes 
* Trenertilbud, styrking av sprangtrenertilbud 
* Søknader om støtte:  
   -Spillemidler til utstyr  
   -NRYF ridebanebunn-midler 
   -Trondheim Kommune, anleggsstøtte 
* Stevner og aktiviteter 
* Oppfølging av utvalg, etablering av junior/ungdomsutvalg 
* Bruk av anlegget/Områdeleie-avtaler 
* Avtalegrunnlag for trenere, både ukentlige og gjestetrenere.  
* Dugnad – frivillighet eller plikt 
* Oppfølging av ferdigattest for ridehallen 
* MVA-registrering av klubben, opphør 
* BHSK Drift AS – opprettholdes eller nedlegges 
* Stalldrift evtl. innlemmes i klubben 
* Miljø i stallen og generelt i klubben 
* Medlemmers oppførsel i sosiale media 
* Aktivitetsplan for 2018 
* Klubbhåndboka, 1.utgave  
 
 
 
 



 
 
 
Klubbens arrangement distribueres på facebook Bruråk Hestesportsklubb og instagram 
@brurak_hestesportsklubb. Interne beskjeder til medlemmene gjøres på lukket side på facebook: BHSK 
medlemmer. I løpet av året er også opprettet en egen side på facebook: Baner og treninger på Bruråk – der 
oppdateres fortløpende informasjon om bruk av ridehus og baner. Vi har også egen hjemmeside 
www.brurak.net  
 
Klubben er svært aktiv som stevne- og treningsarrangør, og vi håper vi kan opprettholde vårt mangfoldige 
tilbud. Det går til tider «hardt» utover medlemmene, men det er mange positive som er flinke til å bidra. 
Denne frivillighet og innsatsviljen fra medlemmene  har alt å si for klubben! 
 
Vi er også meget tilfreds med den treningsiver klubbens medlemmer utviser, - og ikke minst den store 
deltagelse på stevner (se statistikk). Det viser at klubben idrettslig har stor bredde, noe som er et av våre 
mål! 

Aktiviteter 
Stevner sprang: 

 25-26 februar    D stevne sprang med VC og Bruråk Cup, totalt 189 startende 
 10-11 juni  D stevne sprang med totalt 136 startende 
 19-20 august   D-stevne sprang RM lag med UH, totalt 157 startende 
 30 sept-01 oktober D stevne sprang KM Ind. Og Lag med totalt 123 startende 

 
Stevner dressur: 

 04-05 mars   D stevne dressur med FH, VC og Bruråk Cup, totalt 104 startende 
 29 april -01 mai  L/D stevne dressur med FH, totalt 116 startende 
 01-03 september  D stevne dressur KM Ind. Og RM for lag, totalt 149 startende 
 28-29 otkober       D stevne dressur m/FH og Klubbmesterskap, totalt 89 startende 

 
Stevnestatistikk BHSK 2009-2017: 
 

År Stevner Stevnedager Klasser Ekvipasjer Starter 
2017 8 18 155 616 1090 
2016 10 18 155 600 1158 
2015 8 18 154 590 1118 
2014 8 15 130 587 1079 
2013 8 17 150 674 1349 
2012 7 14 120 551 1008 
2011 7 13 89 406 727 
2010 11 19 142 683 1014 
2009 9 18 128 674 1258 

 
Rytterstatistikk BHSK 2014-2017 : 
 

År Starter i sprang Starter i dressur Starter i 
feltritt 

Plasseringer 
Sprang Dressur Feltritt 

2017 603 487 0 64 149 0 
2016 636 522 0 105 125 2 
2015 517 374 3 131 102 2 
2014 523 396 2 150 119 1 

 
 
 



 
Annen aktivitet: 

 14.januar  Pay & Jump 
 15.januar   Pay & Ride/Ryttertest 
 28-29.januar  DDA kurs (NRYF/STRyK) 
 25.mars  Vaffeldagen 
 30.mars  Årsmøte 
 12.april   Påskesamling i stallen 
 17.april  Pay & Jump   
 20-21.mai  Dugnad på senteret 
 21.mai  Temakveld Førstehjelpskurs med Røde Kors 
 26-27.august  FH samling (NRYF grenutvalg) 
 14.september  Medlemsmøte/treningsmuligheter 
 22-24.september  Kretstreninger i både sprang og dressur 
 21-22.oktober       Kretstrening i dressur 
 17-18.november  Dugnad ridehall 
 25-26.november  Kretstrening i dressur 
 10.desember  Juleshow 

 
Treninger 2017 
Ukentlig:          Silje Chatrin Mevik Bjørnvik – trener II – sprang og dressur 
           Ragni Hammer Rakbjørg – trener I – dressur 
           Thea Menne Scheide – trener I – sprang og bakkearbeid/dressur (til 01.07) 
           Ingrid Helene Løes – sprang 
 
Gjestetreninger:         Louise Almlund Løkken – dressur 

        Kari Heistad – sprang 
                                                   Pål Flam – sprang 
 
Kretstreninger:          Mikael Kolind – sprang 
                 Anny Hilde Lindèn - dressur 
            

Representasjon 
A.C. Menne representerte klubben på Kretstinget i Sør Trøndelag Rytterkrets og på Ryttertinget NRYF        
01-02.april. Svein Puntervold, June Bjørnvik og Johan Østeggen har sittet i styret i Sør-Trøndelag 
Rytterkrets. På kretsens klubbsamling i november 2017 deltok  A.C. Menne og Svein Puntervold fra Bruråk. 

Stalldrift 
Selv om det i løpet av året har vært en del fraflytting, har stallen hatt fullt belegg hele året. Vi har også 
stadig noen på venteliste, hvilket er svært positivt. Ansatt i driftsselskapet som daglig leder i 80% stilling har 
gjennom 2017 vært Thea M. Scheide til 01.07. Fra samme dato tok Line M. Karlsaunet over. Vi har også hatt 
Katinka Hjertaas som 2.års lærlingeaspirant. Ordningen med ansatt/lærling har fungert veldig bra, og 
hestene får godt stell og trives. Arbeidsoppgavene består av fôring av frokost og middag og utslipp av 
hestene alle ukedager, slådding og lettere vedlikehold av ridebaner, samt forefallende arbeid i stallene. 
Oppstallørene kan bestille ekstratjenester, og mest benyttet er skrittemaskin, samt innslipp i 
vintermånedene. Line og Katinka drifter også dekkenvaskeriet, og dette tilbudet er godt benyttet av både 
medlemmer og eksterne. 
 
 
 
 



 
 
 
Også sommeren 2017 fikk hestene tilbudt sommerbeite fra gårdeier, noe svært mange hesteeiere (og 
hester) var glade for og benyttet seg av. Frostfritt vann i luftegårdene fungerer også slik det skal, og vi har 
heldigvis unngått kolikk så langt i vinter. 
 
Kveldsfôring og renhold av kjøkken/wc/skapgang går fortsatt på dugnadsturnus, og fungerer bra. Det har i 
2017 også vært to helge-dugnader på senteret, med god deltagelse fra oppstallørene. 
 
BHSK Drift AS gikk i 2017 til anskaffelse av en ATV, noe som lenge har vært ønsket for å lette de daglige 
gjøremål i stallen og på senteret for øvrig. 
 
Regnskapsmessig er klubb og stalldrift adskilt, for å synliggjøre inntekter og utgifter i forbindelse med 
stallen. Rent praktisk er det mange av gjøremålene som utføres av drift for klubb. 
BHSK Drift AS er heleid av Bruråk Hestesportsklubb. Regnskapet for BHSK Drift AS er til revisjon, men viser 
foreløpig et underskudd på ca. kr. 17.000.-. 

Økonomiske forhold 
Takket være klubbens høye aktivitetsnivå har vi god økonomi, og har i 2017 nedbetalt lånet i 
Handelsbanken med ca. kr. 100.000,-.  Restlån pr. 31.12.2017 er kr. 2.350.760,-. Vi hadde gjort regning med 
å få igjen mva for 2016, for å nedbetale lånet ekstra. På grunn av avtaler opprettet i 2007 mellom klubb og 
drift som sittende styre ikke var kjent med, fikk vi ikke godkjent dette. Klubben ble ilagt tilleggsskatt på 
grunn av manglende/feilaktige opplysninger til Skatteetaten. Styret fikk ekstern eksperthjelp i sakens 
anledning, og besluttet å ikke anke saken, og tilleggsskatten ble betalt.  
 
Gode inntektskilder for klubben er spesielt stevner og krosalg, utleie av gjestebokser, utleie av anlegget til 
kretstreninger og områdeleie fra medlemmer som ikke er oppstallet på Bruråk.  
 
Klubben mottok støtte fra NRYF til nye utebaner på kr. 250.000,-, samt støtte til rehabilitering av bunnen i 
ridehallen på kr. 100.000,-. I tillegg har klubben mottatt anleggsstøtte fra Trondheim Kommune, samt LAM 
(lokale aktivitetsmidler) og momskompensasjon på til sammen kr. 136.216,-. 
 
For å kunne opprettholde høy standard på våre stevner, gikk klubben til anskaffelse av eget tidtakeranlegg i 
2017. Av større utgifter for øvrig kan nevnes renteutgifter på lånet samt leasing og avskrivning av traktor. 
 
Regnskapet for BHSK viser et overskudd for 2017 på kr. 195.370,-. 
 

Teknisk Personell 
Klubben har ved årsskiftet 2017/2018 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 



 

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 2017 hadde Bruråk Hestesportsklubb 190 medlemmer. Dette er ganske stabilt i forhold til 
2016, da vi hadde 195 medlemmer ved utgangen av året. 

UTVALG: 

Ungdomsutvalget 
Ungdomsutvalget bestod i 2017 av Alise Nordvik, Emilie Reitan, Sarah Grøtte, Emilie Strand, Andrea 
Wesenberg og Camilla Steen. Sarah og Camilla sluttet før en stund før juleshowet. Anne Lea Olsø kom inn.  
Utvalget hadde 3 eller 4 møter angående å arrangere juleshowet, i tillegg til innkjøp av utstyr og  
treninger/øvelser. Fikk hjelp av Harald We. til å lage plakater som ble hengt opp i staller, butikker, nærmiljø. 
Delt og postet på FB.  
 
Ungdomsutvalget har også laget ordensregler for å få et stadig bedre stallmiljø.  

Kjøkkenutvalget 
Kjøkkenutvalg 2017 har bestått av: Ingeborg Lyngstad, Marianne Schjølberg, Wendy Jæger, Trude Grande, 
Ninett Amalie Castellan Bentzen, Vilde Jensen, Siri Furre og Andrea Wesenberg.  A.C. Menne har bidratt på 
noen av møtene. Kjøkkenutvalget har bistått med god mat og topp service på alle stevner og øvrige 
arrangement . Salget har variert slik det pleier, veldig godt på noen stevner, mens det har vært mindre godt 
på andre. Heldigvis har BHSK’s medlemmer stilt godt opp med bakst og kaker. Utvalget har prøvd å tilpasse 
meny så godt som mulig med tanke på vær, sesong og type arrangement. I tillegg har menyen vært nokså 
variert.  

Kjøkkenutvalget som sådan har fungert greit. Utvalget føler på til tider lite dugnadsånd med tanke på kro og 
krovakter, noe som førte til større press på utvalgets medlemmer. Generelt sett kan ikke denne standarden 
fungere over lengre tid, og dette er dessverre ikke et unikt tilfelle på kroa, selv om det kan synes å være 
endring i lufta nå. 

Baneutvalget  
Baneutvalget har bestått av Nina Meland, Margrete Wesenberg, Svein Puntervold, Silje Bjørnvik og Thea M. 
Scheide (til 01.07)   
Det er lagt vekt på at alle medlemmer og brukere skal ha god oversikt over hva som skjer på banene til 
enhver tid. Det er opprettet en egen gruppe på Facebook ‘Baner og treninger’ hvor ridehusplanen ligger 
som festet innlegg. Ridehusplanen inneholder oversikt over to uker i gangen og oppdateres som regel hver 
mandag. I tillegg inneholder den oversikt over fremtidige treninger, stevner og andre ting som skjer på 
banene. 
Banene blir tatt godt vare på ved at ansatt på stallen kjører over nesten hver dag, samt Bruråks 
traktormafia, en herlig gjeng med frivillige som tar ansvar for banene i helgene. Hver uke rakes alle sporene 
av husets brukere, som deretter signerer egen plan i huset. Dette fungerer veldig bra. 
I november ble det fylt på med mer sand og filt for å jevne ut banen i det store ridehuset. 
I sommer ble hinderparken og tribunen til utebanen malt og reparert, og vi fikk et flott «Veiviserklubb»-
hinder fra NRYF, samt et sponsorhinder fra Kubberød. I tillegg ble vantet i lille ridehus byttet ut.  



 
 
 
 
Vi har problemer med at dysene på vanningsanlegget faller av. Leverandør er kontaktet flere ganger, men vi 
har ikke lyktes å få noen hit for å ordne dette. Dette må på plass da en ikke kan kjøre vanningssystemet 
automatisk, men må passe på at ingen dyser faller av slik at bunnen blir ødelagt av for mye vann. 

Sprangutvalget  
Sprangutvalget har bestått av Else Pettersen, Bjørnar Hernes, Lisa Feirud Jondum, Anne Lise Vognild (gikk ut 
av utvalget) Jenny Stange Johansen og Yvonne Reitan kom inn som nye. A.C. Menne har bidratt på noen av 
møtene.  
Klubben har arrangert 4 sprangstevner med til sammen 605 startende. Vi arrangerte både 
Regionmesterskap for lag og Kretsmesterskap både individuell og for lag. 
 
Klubben har også hatt flere treningshelger med Kari Heistad og Pål Flam. Disse har vi fått gode 
tilbakemeldinger på. Bruråk har huset flere kretstreninger i sprang dette året.  
Vi har ikke hatt klubbmesterskap i 2017, fordi kretsen ønsket at vi arrangerte KM isteden på det oppsatte 
stevnet. 
 
Resultater: 
Norgesserien 1.avd. Gull i 3.divisjon til Bruråks lag: Lisa Jondum/Ravi, Yvonne Reitan/Black 

Contendor, Tonje Selnes/Hertine og Andrea Wesenberg/Agapi 
Kretsmesterskap 2017  Yvonne Reitan/ Black Contendor  Gull for junior 
    Andrea Wesenberg/Agapi  Sølv for junior 
KM Lag sprang   Sølv til BHSK sitt lag:  

Lisa Breivik/Chilli, Andrea Wesenberg/Agapi og Yvonne Reitan/Black  
Contendor 

Regionmesterskap 2017 Yvonne Reitan/Black Contendor Gull for junior 
 
RM Lag  Sølv til Jenny Stange Johansen/Andrea Wesenberg/Synne Hernes/Yvonne 

Reitan. 
Bruråk Cup   Lilletour 80cm sprang/LC dressur Kristine Johansen/Remontes Jazzy Jack 
 
Klubbens sprangryttere har startet 260 ganger på stevner i 2017, og har til sammen tatt 64 plasseringer. 
 

Islandshest 
Vi har også et aktivt medlem som deltar i konkurranser for Islandshest – Anne Lea Olsø. Hun ble Midt-Norsk 
Mester i 2017 med 1.plass i 4.gang og 2.plass i tølt. 

 

Dressur 
Dressurutvalget i 2017 besto av Kristin Bjørseth, Sarah Grøtte, Kine Sørli, June Bjørnvik (t.o.m august), 
Marthe Eriksen Falkman (f.o.m august). A.C. Menne har bidratt på noen av møtene.  

Det ble i 2017 arrangert fire dressurstevner i regi av BHSK. Ett av dem var landsstevne, ett med KM 
individuell og RM lag, ett med klubbmesterskap og ett med Bruråk cup. Alle stevnene hadde FH-klasse.  

Resultater fra Bruråk cup 
- 1.plass til Kristine Victoria Johansen/Remontes Jazzy Jack 
- 2.plass til Mireen Fossåskaret Bjærum/Fiola II 
 



 
 
Resultater fra KM 
- 1.plass til Sarah Grøtte/Stall-K´s Fornarino i UR 
- 3.plass til Emilie Reitan/Crazy´s Lacoste i UR 
- 3.plass til Camilla Steen/Stall-K´s Ankulgård Rainbow i Senior 
 
Resultater fra RM lag, hvor BHSK stilte med hele 4 lag. 
- 3.plass til laget ”Silver is for loosers” bestående av: Marthe Eriksen Falkman/Braveheart Kid, Alice K 
Nordvik/Air Force One og Silje Bjørnvik/Lautus 
 

Resultater fra klubbmesterskap 2017 
Lilletour: 
- 1.plass til Tonje Alice Selnes/Vetleraua 
- 2.plass til Ida Marie Herre/Chilli 
- 3.plass til Inger Ohr Gustad/Højgaards Ivanhoe 
Storetour: 
- 1.plass til Sarah Grøtte/Stall-K´s Fornarino 
- 2.plass til Silje Bjørnvik/Lautus 
- 3.plass til Julie Klovholt Leonardsen/Cordo Colorado 
 

Andre resultater 
- 1.plass til Marthe Eriksen Falkman/Braveheart Kid i Befomacupen (LC og 80cm) 
- 2.plass til Marthe Eriksen Falkman/Braveheart Kid i vintercup, lilletour  
 

Nasjonalt 
Flere av klubbens ryttere var representert på lands- og elitestevner, også utenfor Trøndelag. Alle har 
representert klubben på en god måte, og dressurutvalget håper flere tar turen ut for å starte i 2017.  

- Johan Østeggen/Nevada deltok på NM i FH-klasser 
- Camilla Steen/Stall-K´s Ankulgård Rainbow deltok på NM i UR-klasser 
- Tonje Alice Selnes/Hertine deltok på fjordhest NM 
- Silje Bjørnvik/Countess of Mandela deltok på hallmesterskapet INM 
- Silje Bjørnvik/Lautus deltok i landschampionatklasse for 6-åringer 
- Pål Vuttudal/Senzation Desire deltok i landschampionatklasse for 4-åringer 

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 2017. 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 2018! 

FH 
Johan Østeggen var med i NRYF’s satsningsgruppe for FH-ryttere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Årsberetningen fremlegges for årsmøtet i Bruråk Hestesportsklubb på vegne av styret. 
 
Trondheim, den 21.februar 2018 
 
…………………………………………………………..                                    ………………………………………………….. 
Anne Cathrine Menne, leder                                          Per Arne Bjørnvik, nestleder 
 
…………………………………………………………..                                    …………………………………………………… 
Margrete Hånes Wesenberg, styremedlem                Tonje Alise Selnes, styremedlem 
 
……………………………………………………………                                    …………………………………………………… 
Svein Puntervold, kasserer                                                          Kristin Bjørseth, sekretær 
 
 
 
På vegne av styret i BHSK Drift AS 
 
……………………………………………………………                                  ……………………………………………………. 
Britt Janne Grøtte, leder                                                             Line M. Karlsaunet, daglig leder 

 
 
Takk til årets støttespillere: 

                                  

              

                                                     


