Årsberetning for 2019
Bruråk Hestesportsklubb BHSK Drift AS

Styrets sammensetning
Styret i BHSK har i 2019 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Sekretær/dressurutvalget:
Kasserer:
Styremedlem/baneutvalget:
Styremedlem/driftsutvalget:
Styremedlem/sprangutvalget:
Styremedlem ungdomsrepresentant:
”
”
Varamedlem:
”

Anne Cathrine (Kine) Menne
Jan Letnes
Julie Leonardsen
Marius Antonsen/Kine Menne
Nina Meland
Britt Janne (Bitte) Grøtte
Bjørnar Hernes
Lene Dragsten
Sandra Grande Langeng
Lisa N.P. Breivik
June Bjørnvik

Styrets arbeide
Det har i 2019 vært avholdt 8 styremøter, i tillegg til årsmøte den 24.mars 2019. Styret har i løpet av året
behandlet 57 saker.

Saker behandlet i 2019:
* Oppfølging av utvalg og terminliste/planlegging stevner
* Smittesituasjonen i hesteverden
* Spond – nettløsning for idrettslag
* Landsmesterskapet i dressur
* Dugnader
* Oppfølging av ferdigattest for ridehallen
* Planlegging av jubileumsåret 2020
* Endrede behov for traktor/ATV
* Vedlikehold av baner
* Smittevernplan og beredskapsplan
* Aktivitetsplan for 2020
* Endringer i driftsstyret
* Søknader om støtte, bl.a. Trondheim Kommune, NRYF og Gjelsten-fondet
* Spleis
Aktiviteter utenom stevner:
26.01
26.02
16-17.03
30.03
20.04
23.05
15-16.07
15.08
25.08
13-14.09
28-29.09
17.10
05.12
12.12

Pay & Jump
NRYF/FH-samling
Kretstrening dressur
Pay & Jump
Påskegrill på verandaen
Medlemsmøte
Drenering lille utebane
Pay & Jump
Dugnad før LM
Kretstrening sprang
NRYF/FH-samling
Pay & Jump
Pay & Jump
Medlemsmøte og julegrøt

Representasjon
A.C. Menne, Jan Letnes og Bitte Grøtte representerte klubben på Kretstinget i Sør Trøndelag Rytterkrets.
Svein Puntervold, Sarah Grøtte og Silje Bjørnvik har sittet i styret i Sør-Trøndelag Rytterkrets. På kretsens
klubbsamling i november 2019 deltok A.C. Menne, Julie Leonardsen, Jan Letnes, Silje Bjørnvik, Sarah Grøtte
og Svein Puntervold fra Bruråk.

Stalldrift
I 2019 har styret i BHSK Drift AS bestått av:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Stallmester:

Britt Janne Grøtte/Ole Hogstad
Espen Reitan
Thea Menne Scheide/Silje Engesvik
Jan Letnes
Eline Frøysa Norli/Maria M. Martinussen

BHSK drift AS er et heleid av Bruråk Hestessportsklubb og har ansvar for drift av stallen på klubbens
tilholdssted Bruråk Hestesportsenter.
Dette året har det vært noe endring av styret: Leder Bitte Grøtte gikk ut av styret i november etter mange
år og Ole Hogstad tok over som styreleder. Sittende styremedlemmer er Jan Letnes, Silje Engesvik og Ole
Bjørn Nordland
Det har også vært mye endringer blandt ansatte. Året startet med Eline Frøysa Nordli som stallansvarlig og
Maria Martinussen som ekstrahjelp/vikar.
Juni tok Maria over som stallansvarlig frem til november. Vi hadde også en lærling høsten 2019 Amalie
Holm Lange, som valgte å avslutte sin praksis etter kort tid på grunn av familiære årsaker.
Desember ble vår gamle lærling Katinka Hjertås engasjert 3 dager i uka, og med hjelp av Silje Engesvik og
flinke oppstallører kom også desember i havn.
Selv om det har vært noe turbulent på ansatte fronten har styret klart å holde servicegraden oppe på
stallen, i tillegg har dugnadsoppgaver som vasking falt bort og flyttet til de ansatte.
I 2019 har vi hatt nesten full stall til enhver tid med noen som har flyttet og noen ny oppstallører har
kommet til. Det er god balanse på fordeling av oppstallører innen sprang og dressur, ung og erfaren.
Bitte Grøtte/ Tidligere styreleder i BHSK Drift AS

Økonomiske forhold
Klubben har gjennomlevd et turbulent år økonomisk. Første del av årets stevnesesong var sterkt preget av
smittesituasjonen innen hesteverden, med den følge at stevner måtte avlyses av frykt for smittespredning.
Andre del av året fikk vi gjennomført mesteparten av det som var satt opp på terminlisten, og økonomien
kom ‘i vater’ igjen. Særlig takket være et flott overskudd på arrangementet «Landsmesterskap i dressur»,
der vi fikk inn mange sponsorkroner.
Det ble i 2019 investert i nytt og «sky»-basert regnskapsprogram, som er et godt hjelpemiddel for åholde
oversikten. Ved årets utgang var overskuddet for 2019 ca. kr. 155.000,-.

Teknisk Personell
Klubben har ved årsskiftet 2019/2020 følgende teknisk personell:
Else Pettersen – SD2 og steward 1
Elisabeth Sveri – SB1 og FB1/TD
Snorre Aakerø – DD1
Tove Vuttudal – DDA
Turid E. Buvik – DD2
Christine Wesche Kalseth – steward 1
Anne Cathrine Menne – steward 1
Kristin Bjørseth – steward 1
Julie K. Leonardsen – steward 1
Yvonne Reitan – SBBA
Sandra Grande Langeng – SSDA
Andrea Wesenberg - SSDA

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 2019 hadde Bruråk Hestesportsklubb 169 medlemmer.

UTVALG:
Kjøkkenutvalget
Kjøkkenutvalget har i 2019 bestått av følgende medlemmer:
Trude Grande, Eva Ankjell Helgesen, Kine Menne, Wendy Jensen, Charlen Trones, Ingeborg Lyngstad,
Ninette Berntzen, Trude Frøysa Norli ,Maria Martinussen, Marit Hansen.
Har i 2019 stått for servering på alle stevner og noe i forbindelse med samlinger og treninger.
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.
Vi har prøvd å sette sunnhet i menyutvalget høyt og kommer i 2020 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.
Vi har i 2019 hatt veldig godt salg og ser at det å ha kro ute har vært en suksess og har blitt godt mottatt av
våre gjester.
Håper at vi får flere krefter inn i kroutvalget for å opprettholde det gode salget og unngå for stort press på
de som er der i dag.
På vegne av kjøkkenutvalget/Trude Grande

Sprangutvalget
På årsmøtet i fjor ble det for første gang valgt medlemmer i sprangutvalget. Dette var:
●

Jenny Stange Johansen

●

Andrea Wesenberg

●

Ida Skolmli

●

Daniel Jæger

●

Bjørnar Hernes (Leder, Sprangutvalgets representant i styret)

3 av utvalgets valgte medlemmer har trukket seg i løpet av året, og det var nødvendig å få inn nye. Vi
avsluttet året med:
●

Andrea Wesenberg

●

Stein Stendahl

●

Bjørnar Hernes

For planlegging av stevner har vi hatt god hjelp fra Else Pettersen og Anne C. Menne.

Gjennom året har vi arrangert 4 av 5 planlagte sprangstevner:
●

06.-07.04: 90 startende

●

28.04: 85 startende

●

08.-09.06: 115 startende

●

21.-22.09: 145 startende

●

02.-03.11: 61 påmeldte, avlyst pga lav påmelding

Det ble ikke avholdt klubbmesterskap, siden dette var planlagt for det siste stevnet. Lav påmelding til
stevnene er et problem. Det er flere grunner til dette, blant annet har rekrutteringen til sporten vært lav
gjennom flere år og dette ser vi resultatet av nå.
Vi har også arrangert 3 pay&jump gjennom høsten 2019. Dette er lagt til torsdager fra kl 18 og utover, for
at det ikke skal kollidere med egne treninger og arrangementer i helgene. Tanken er at dette skal være en
lavterskel introduksjon til stevner for nye ryttere og unge hester, og god trening for mer erfarne ekvipasjer.
Det har vært relativt bra oppslutning på pay&jump, og planen er å arrangere disse en torsdag i måneden i
2020.
Våre ekvipasjer har representert klubben på stevner, både lokalt og nasjonalt gjennom året. På Drammen
Spring Tour deltok Andrea Wesenberg/Agapi og Synne Hernes/Crelando. På Landsmesterskapet i sprang
deltok Andrea Wesenberg/Agapi, Synne Hernes/Crelando og Sandra Grande Langeng/Miss Rock. På lokale
stevner har våre ekvipasjer hatt følgende plasseringer:
●

Andrea Wesenberg/Agapi: 3

●

Sandra Grande Langeng/Miss Rock: 3

●

Synne Hernes/Crelando: 3

●

Lisa Palviainen Breivik/Chilli: 3

●

Ole Christian Ankjell Helgesen/Polly: 5

●

Ida Marthinussen/Etnekompisen: 1

●

Sunniva Lyngstad Langsæter/Clash: 1

●

Julie A. Trones/Chess: 3

●

Jenny S. Johansen/ML Spezial 2B: 3

●

Kaja H.Moen/Grundbergs Le Tito: 4

●

Yvonne Reitan/Black Contendor: 5

Baneutvalget
Medlemmer: Knut Ivar Jæger, Sverre Smevik, Silje Bjørnvik og Nina Meland.
Ridehusplan med ridehusregler ligger fortsatt oppdatert på Facebookgruppe ‘Baner og treninger Bruråk’.
Silje Engesvik har fått ansvar for å kjøre over banen med ATW hver ukedag.
Planer for preparering av bane før hhv sprang og dressurstevner er fastlagt.

Bunnen er ‘slitt’ på sporet men fin ellers, så her ble det planlagt en stor jobb for å flytte på masse slik at
sporet blir bedre. Jobb ble utsatt til etter jul (2020).
Det er bestemt at lys i store ridehus skal erstattes med nye led lys. Priser er innhentet.
Traktormafiaen består av Jan Letnes, Knut Ivar Jæger, Jan Erik Loe, Marius Antonsen og Svein Puntervold.
Horving/dyphorving av baner går på rundgang mellom disse og utføres som regel 1 til 2 ganger i uka. Dette
kan være utfordrende å gjennomføre i vinterhalvåret pga mye aktivitet i ridehusene. I tillegg gjør de mye
mer arbeid for oss på senteret, bla måking av snø og vedlikehold av hele maskinparken.
Lilleutebane ble i sommer drenert av Espen Reitan og Svein Puntervold, med Kine og Thea som «slaver».

Dressurutvalget
Dressurutvalget har i 2019 bestått av Julie Leonardsen (leder), June Bjørnvik, Hanne Killingberg og Sarah
Grøtte. Marthe Falkman gikk ut av utvalget i mai 2019 grunnet flytting. Tre av de fire var nye i utvalget i
mars 2019. Mye av tiden har gått med på å bli kjent med oppgavene og mandatet. Arbeidet med
Landsmesterskapet har vært hovedprioriteten.
Treninger
Vi har i 2019 hatt faste treninger, gjestetreninger og ulike arrangementer i regi av NRYF.
Treningstilbudet i 2019 bestod av:
-

Faste treninger på ukesbasis med Silje Bjørnvik og Ragni Hammer

-

Jevnlige treninger med Louise A. Løkken

-

Ekstra gjestetrening med Louise A. Løkken før LM

-

STRYKs kretstreninger med Anny Hilde Linden

-

NRYF rekrutteringssamling FH-ryttere

-

NRYF elitesamling for FH-ryttere (+ enkelte andre)

I 2019 ble det arrangert en pay and ride med Louise A. Løkken som «dommer».
På tampen av året ble medlemmene oppfordret til å komme med ønsker om trenere og arrangementer for
2020. Det var ikke så veldig mange som kom med ønsker, men utvalget fikk noen innspill å bruke videre i
arbeidet med sportslig utvikling. Vi ønsker et utvalg faste trenere som dekker medlemmenes daglige behov,
samt finne gode gjestetrenere som kan favne et bredt spekter av ryttere. Det må også være rom for å
spisse treninger for konkurranseryttere som satser.
Stevner
Det ble i 2019 arrangert fire dressurstevner, samtlige hadde FH-klasser:
30-31.3 D/L – Dressur m/ vintercup (81 starter)
03-05.5 D/L – Dressur «maistevnet» (116 starter)
30.8 D – Dressur «Warm up LM» (27 starter)

31.8-01.9 D/L – Dressur «Landsmesterskapet» (92 starter)
19-20-10 D/L – Dressur m/klubbmesterskap (92 starter)
Landsmesterskapet i dressur ble årets store happening på dressurfronten og det har kommet veldig mange
gode tilbakemeldinger på både organisering og gjennomføring.
Deltakelse/ premieringer:
Klubben har hatt rekordmange dressurryttere til start i 2019, både lokalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt. Vi har også fått mange nye medlemmer som starter dressur. Vi ønsker å trekke frem
følgende plasseringer og deltakelser:
Lokalt/ Regionalt
Klubben har hatt deltakere på samtlige D- og L-stevner i kretsen, i regionen, samt de fleste UK-stevnene i
omegn.
I STRYKS vintercup 2019 gjorde Bruråk-rytterne rent bord i to av tre tourer:
Mediumtour (LA/MC)
1.

plass – Charlotte Johansen/ Remontes Jazzy Jack

2.

plass – Oda Røkke/ Dealight

3.

plass – Marte Falkman/ Braveheart Kid

Storetour (MB/MB)
1.

plass – Janne Bakk/ Thorsøs D’Ycem

2.

plass – Eva Rathe/ Cinderella

3.

plass –Sarah Grøtte/ Stall K’s Fornarino

På årets siste stevne arrangerte i vi klubbmesterskap i hele tre tourer:
Lilletour (LB/LB)
Gull – Andrea Wesenberg og Agapi
Sølv – Ingrid Hetland og Gaffillio
Bronse – Caroline Frislid og Amigo
Mediumtour (LA/MC)
Gull – Oda Røkke og Dealight
Sølv – Arnhild Bøgseth og Champis
Bronse – Trine Hogstad og Quark

Storetour (MB/MB)
Gull – Julie Leonardsen og Cordo Colorado
Sølv – Hanne Killingberg og Willy Wallies
Bronse – Sarah Grøtte og Stall K’s Fornarino
Ingrid Hetland og Gafillio fikk 2.plass i STRYK unghestcup dressur.
Nasjonalt
Klubben hadde en rekke ryttere til start ved «Landsmesterskapet» på hjemmebane.
LB – 1. plass til Andrea Wesenberg og Agapi!
LA/MC – 1. plass til Oda Røkke og Dealight og 3. plass til Trine Hogstad og Quark!
Caroline Frislid/ Amigo, Victoria Kiran/ Zafir, Kristine Victoria Johansen/ Jack, Lisa Breivik/ Chilli, Liv Belsaas/
Cornett, Tonje Selnes/ Hertine, Sarah Grøtte/ Rhino, Nina Meland/Zap, Hanne Killingberg/ Willy og Eva
Rathe/ Cinderella deltok også i mesterskapet og gjorde fin figur! Flere tok plasseringer underveis i
mesterskapet.
Stevnet hadde også en MA som ble vunnet av Silje Bjørnvik/ Lautus og tre FH-klasser som ble vunnet av
Julie Leonardsen/ Cordo.
Camilla Steen/ Rainbow red sin siste YR-sesong i 2019. De oppnådde flere fine resultater i MA og Prix st.
Georg på lands- og elitestevner i regi av Sørlandparken/Epona, Råde og Onsøy rideklubb (HM), Verdal og
omegn rideklubb og Hønefoss og Ringerike rideklubb.
Ekvipasjen deltok også i NM individuelt i Drammen.
Bruråk stilte til start ved lag-NM på Borge. Laget besto av Silje Bjørnvik/ Lautus, Janne Bakk/Dennis og Eva
Rathe/ Cinderella.
Internasjonalt
Tonje Lundquist/ Spender og Anita Johnsen/ Lucky ble medlemmer av Bruråk i 2019. Begge er FH-ryttere
som rir på internasjonalt nivå.
Anita Johnsen/ Lucky startet og ble plassert individuelt på Blue hors (DK), individuelt og i lagkonkurranse
under Nordisk mesterskap i Wilhelmsborg (DK), individuelt ved Kronenberg (Nederland) og individuelt ved
EM i Rotterdam (Nederland).
Tonje og Spender har startet individuelt på Blue hors (DK), startet og ble plassert både individuelt og i
lagkonkurranse under Nordisk mesterskap i Wilhelmsborg (DK), startet og ble plassert individuelt på
Kronenberg (Nederland) og startet EM i Rotterdam (Nederland).
Begge sikter mot Paralympics i Tokyo i 2020! Vi ønsker dem lykke til og heier alt vi makter!

Sist men ikke minst: STOR TAKK til alle medlemmer for den frivillige innsatsen som legges ned før/under
og etter alle arrangement! Ingen nevnt, ingen glemt - sammen er vi dynamitt!

Årsberetningen fremlegges for årsmøtet i Bruråk Hestesportsklubb på vegne av styret.

Trondheim, den 08.mars 2020
…………………………………………………………..
Anne Cathrine Menne, leder

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

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

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

……………………………………………………………
Marius Antonsen, styremedlem

……………………………………………………
Julie K. Leonardsen, styremedlem

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

Takk til årets støttespillere:

