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 VI KOM I MÅL i 2016! Klubbsatsningsprogrammet til NRYF ble startet opp høsten 2015. I alt 5 

klubber (av 26 søkere) fikk tildelt godkjenningsbevis som veiviserklubb, deriblant Bruråk 
Hestesportklubb. Godkjenningsbevis ble utdelt under Oslo Horse Show, og fra klubben møtte 
 Anne Cathrine Menne og Svein Puntervold. 

 



 

Styrets sammensetning 
Styret i BHSK har i 2016 bestått av:  Leder:        Anne Cathrine (Kine) Menne  Nestleder:       Per Arne Bjørnvik Sekretær:       Kine Sørli Kasserer:      Svein Puntervold   Styremedlem:      Tonje A. Selnes Styremedlem:      Margrete Wesenberg Styremedlem ungdomsrepresentant:   Emilie Reitan             ”                           ”                                                         Lisa Feirud Jondum Varamedlem:      Bjørn Åge Berntsen      ”                                      Inger Ohr Gustad   Styret i BHSK Drift AS har frem til 01.12-16 bestått av: Leder:       Else Thorstensen Nestleder:      Britt Janne Grøtte Styremedlem:      Espen Reitan Varamedlem:      -- Daglig leder:      Thea M. Scheide  Fra 01.12.2016 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  

Styrets arbeide 
Det har i 2016 vært avholdt  11  styremøter, i tillegg til årsmøte den 06.mars 2016. Styret har i løpet av året behandlet 73 saker.  De viktigste sakene har vært:   * Klubbutvikling/veiviserklubb * Virksomhetsplan * Sportslig utvikling * Trenertilbud * Stevner og aktiviteter * Oppfølging av utvalg, etablering av junior/ungdomsutvalg * Bruk av anlegget * Bytte av bankforbindelse til Handelsbanken * Bygging av ny utebane, fremridningsbane og utskifting av bunn i det store ridehuset * Oppfølging av offentlige tillatelser for bruk av ridehall og anlegg * Inngåelse av ny avtale med gårdeier * Aktivitetsplan for 2017  Klubben laget i 2016 ny hjemmeside, som holdes oppdatert så langt tiden strekker til. Samtidig benyttes også vår facebook-side for distribusjon av nødvendig informasjon. Vi har en egen lukket side på facebook for BHSK medlemmer, og en instagram konto: @brurak_hestesportsklubb  



  Klubben er fortsatt en av de største stevnearrangørene i Trøndelag, og vi tenker å fortsette med det. Medlemmene våre er så positive og flinke til å bidra, og denne frivillighet 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: 

 16.januar  DI stevne sprang med totalt 44 startende 
 20.-21. februar    D stevne sprang med totalt 201 startende 
 02.april  D stevne sprang med totalt 67 startende 
 01-02.oktober   D-stevne sprang med 160 startende 
 22.-23. oktober  D stevne sprang m/ klubbmesterskap med totalt 172 startende  Stevner dressur: 
 12.-13. mars   D stevne dressur med totalt 99 startende 
 29.april -01.mai  D/L stevne dressur med totalt 91 startende 
 16.-18. september  KM dressur/MNM for lag med totalt 183 startende 
 05.-06. november  D stevne dressur m/Klubbmesterskap med totalt 96 startende  Stevnestatistikk BHSK 2009-2016:  

År Stevner Stevnedager Klasser Ekvipasjer Starter 
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 2014-2016 :  
År Starter i sprang Starter i dressur Starter i feltritt Plasseringer 

Sprang Dressur Feltritt 
2016 636 522  105 125 2 
2015 517 374 3 131 102 2 
2014 523 396 2 150 119 1 
 Annen aktivitet: 

 14.januar  Temakveld 
 11.Februar   Temakveld 
 06.mars  Årsmøte 
 07.-08.mai  Kretstrening dressur 
 02.juni  Temakveld 
 27.-28.august  Norsk Varmblod Utstilling region 7 
 27.august   Grillfest 
 28.august  Loppemarked 



  Treninger 2016 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  Gjestetreninger:         Louise Almlund Løkken – dressur             Ingrid Helene Løes - sprang             

Representasjon 
A.C. Menne representerte klubben på Kretstinget Sør Trøndelag Rytterkrets.  Bjørn Åge Berntsen 
representerte både NIF/STIK og klubben vår under Trondheim Horse Show sitt 100 års jubileum. 
NRYF arrangement under Oslo Horseshow med utdeling av Veivisegodkjenning, hvor A.C. Menne og Svein 
Puntervold deltok. 
På kretsens klubbsamling i november 2016 deltok  A.C. Menne og Svein Puntervold fra Bruråk den ene 
dagen. 

Stalldrift 
Årsberetning BHSK drift 2016 
Året 2016 har vært et aktivt år for selskapet med stadige oppgraderinger gjort både på dugnad og av fagfolk. Vi har hatt fulle staller og jevnt over 15 hester på venteliste gjennom hele året. Ansatt i driftselskapet har gjennom 2016 vært Thea Menne Scheide som daglig leder og 15.august ble Katinka Hjertaas  ansatt som lærling ved senteret i tillegg til daglig leder.  Lærlingen er et kjærkomment tilskudd og innebærer at vi kan tilby god service til alle hester til en hver tid.   I mars 2016 var den nye walkeren klar for bruk etter en formidabel bæreinnsats fra frivillige sjeler. Mange timer arbeid er lagt ned av gårdeier for at vi har fått et så fantastisk trenings-og vedlikeholdstilbud til våre hester. Walkeren har vært svært populær og er et tilbud som ca 15 hester benytter seg av pr mnd. 12 av disse settes i walker av de ansatte på senteret hver morgen.  
Tidlig på året gikk selskapet til anskaffelse av en vaskemaskin for hesteutstyr som er driftet av de ansatte 
ved senteret. Dette er et populært tilbud for våre egne oppstallører samt en hel del andre i hestemiljøet i 
Trøndelag for øvrig. 
Under en storstilt vårdugnad ble det bl.a. laget et hyllesystem på loftet som gjør lagring av større dekken og 
utstyr lettere og mer oversiktlig, samt at det har gjort effektivisering av høylagring lettere. 
Det ble tilbudt sommerbeite i 2016-  et tilbud som 16 hester benyttet seg av. Suksessen gjentas sommeren 
2017. Sommervikar i juli 2016 var Ingrid Ellerås. 
Høsten 2016 ble prosjekt ”frostfritt vann” på alvor startet opp, et prosjekt som har vært i planleggingsfasen 
siden desember 2015. Innen frosten kom var det strømtilkobling til alle luftegårder takket være en enorm 
dugnadsinnsats på grøftegraving og kyndig montering av Elektrikerservice AS. Vinteren har så langt gått 
strålende med i skrivende stund 0 kolikktilfeller. Vi håper og tror at vannet har fungert positivt. 



 

Økonomiske forhold 
På årsmøte 2012 ble det vedtatt at stalldrift skulle skilles fra klubben både praktisk og regnskapsmessig. Det ble lagt til klubbens heleide datterselskap BHSK Drift AS. Dette for å gi et klarere bilde av inntekter og utgifter knyttet til henholdsvis idretten og driften av oppstalling ved senteret.  Vi har i 2016 skiftet bankforbindelse fra Klæbu Sparebank til Handelsbanken, og tatt opp lån på  kr. 2.450.000,- (inkludert resten av vårt gamle lån på ridehallen på ca. kr. 550.000,-) i forbindelse med bygging av nye baner og generell opprusting av senteret.  Regnskapet for BHSK viser et overskudd for 2016 på kr. 105.289,43 Klubben mottok til sammen kr.215.728,- i offentlig støtte, herunder refusjon av mva.  Stevner, da særlig salg i kroa  er  en god inntektskilde, samt utleie av ridehall og gjestebokser. Eksterne ryttere er en god inntektskilde gjennom avtale om områdeleie. Det er pr. dato ca. 60 hester (inkl. de som står på senteret) som benytter seg av anlegget, og selv om områdeleie genererer inntekter så medfører det også stor slitasje på anlegget. Dessverre er det store beløp utestående på områdeleie, og styret jobber for å finne gode løsninger for jevnlig innbetaling fra brukerne.  Alle de midler vi besitter, går til utvikling av sport og klubbens anlegg. Herunder kan nevnes at klubben i 2016 økonomisk har støttet klubbens lag for deltagelse i Norgesserien og KM, både i sprang og dressur.  Klubben har også støttet flere ryttere økonomisk for deltagelse i NM og INM, og teknisk personell for kurs. 

BHSK Drift AS 
 Regnskapet for BHSK Drift AS er til revisjon, men viser et foreløpig resultat på ca. kr. 28.517,- i overskudd.  

Teknisk Personell 
Klubben har ved årsskiftet 2016/2017 følgende teknisk personell: Else Thorstensen – SD2 og steward 1 Elisabeth Sveri – SB1 og FBA Inger Ohr Gustad – SSD Stine Frengen - SSD Ingvild Myklestad – DD1 Snorre Aakerø – DD1 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 2016 hadde Bruråk Hestesportsklubb 195  medlemmer. Dette er  stabilt i forhold til 2015, da vi hadde 196 medlemmer ved utgangen av året.     



 

UTVALG: 

Ungdomsutvalget 
Årsberetning 2016 fra ungdomsutvalg v/Emilie Reitan og Lilsa Feirud Jondum Mobilinnsamling: Vi i ungdomskomiteen har i løpet av 2016 hadd mobilinnsamling i sammarbeid med Telenor. Emilie og Lisa 
samlet inn til møte for å planlegge dette og få med oss ungdommene til BHSK for å samle inn telefoner fra 
venner, slekter og nabolag. 
Vi fikk da 30kr pr telefon som støtte til klubben. Både unge og voksne hos Bruråk støttet dette godt, og vi 
fikk til slutt sendt inn en eske med telefoner.  

Kjøkkenutvalget 
Kjøkkenutvalg 2016: 
Besto av: Guro Sørli (leder), Audhild Johansen, Ninett Amalie Castellan Bentzen og Tanja Bolz 
Kjøkkenutvalget har bistått alle stevner som har blitt arrangert på Bruråk samt utstilling gjennom Norsk 
Varmblod på Bruråk. Salget har vært veldig godt på noen stevner, blant annet KM, mens det har vært 
mindre godt på andre, særlig de på vinterhalvåret. Heldigvis har BHSKs 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, særlig på matfronten, men ikke på brusfronten da vi 
har forholdt oss til tre typer brus samt boblevann. 
Kjøkkenutvalget som sådan har fungert greit. Guro har i all hovedsak vært ansvarlig for innkjøp, men 
Audhild har også stilt opp. Opprinnelig ble det tenkt at utvalget kunne rullere når det gjaldt forberedelse 
kvelden før stevnestart samt førstevakt og sistevakt på kro på grunn av ansvarspunkter tilhørende 
kjøkkenutvalget. Dette har fungert noe, men det har ikke vært kjempesuksess på grunn av tidsmangel og 
utvalgets medlemmer har måttet stilt opp på andre poster samt andre aktiviteter.  
Dessverre har det i løpet av året vært lite dugnadsånd med tanke på kro og krovakter, noe som førte til at 
utvalgets medlemmer var selvskrevne krobetjenter hele stevnehelger. I og med at ikke alle medlemmer 
hadde mulighet til å stille hver helg, ble det følgelig veldig mye jobb på noen få. 
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  
Årsrapport 2016 fra baneutvalget, som har bestått av Margrete H:Wesenberg, Per-Arne Bjørnvik, Nina 
Meland, Silje Bjørnvik og Thea M. Scheide. 
I 2016 bestilte styret analyser av alle ridebunnene til klubben av Thor Gunnar Mathiesen (ridebane.no). 
Mathiesen holder uavhengig ekspertise av ridebunner og har ingen økonomiske koblinger til salg av 
ridebunner. Styrets beslutninger angående oppgradering av ridebunner er basert på konklusjonene i denne 
analyserapporten, sammen med en økonomisk og sportslig/hestevelferdsmessig vurdering. 



 
 
I 2016 fikk banene følgende oppgraderinger: 
• Den store utebanen ble skiftet fullstendig ut, inkludert drenering med pukk og drensrør. Filtbunn. 
Denne banen har nå svært effektiv drenering under kraftig nedbør. 
• En ny liten utebane er blitt anlagt bak den lille ridehallen. Det er lagt drenspukk, uten drensrør, og 
ridebunnen består av den opprinnelige ridebunnen fra den store ridebanen, iblandet ny filt. Denne banen 
har ikke like effektiv drenering som den store. Gjerdet rundt er ikke ferdigstilt, så banen er ikke tatt i bruk. 
• Det store ridehuset har hatt en fullstendig utskiftning av ridebunnen. Filtbunn. I tillegg er det 
montert vanningsanlegg i taket for å gi jevnlig vanning på den varme årstiden. 
• Ridebunnen i den lille ridehallen ble ikke oppgradert, da denne ble ansett for å være i relativ god 
stand etter analysen fra Mathiesen. 
Banevedlikehold: 
• I 2016 er banevedlikeholdet satt i system, og vedlikeholdsbehovet er blitt kontinuerlig evaluert. 
Klubben kjøper tjenester fra BHSK Drift slik at Drifts faste ansatte stallmester Thea Menne Scheide horver 
og ruller alle banene på ukedagene, samt vanner på sommerhalvåret. En gruppe på 8 frivillige rullerer på å 
ha det samme ansvaret i helgene: Helene Stensås Blakstad, Guro Sørli, Thea Menne Scheide, Lisa Breivik, 
Espen Reitan, Svein Puntervold, Christine Kalseth og Harald Wesenberg. Dette gir et tilstrekkelig og godt 
vedlikehold. 
• Hver uke har to hesteeiere ansvaret for å rake sporet i ridehallene, hvilket blir planlagt og 
annonsert av Nina Meland. Ordningen fungerer bra. 
• Bunnen i det store ridehuset ble saltet på starten av vinteren 2016/17. Dette har vært vellykket, og 
det har ikke vært problemer med at bunnen fryser igjen etter dette. 
Materiell: 
Klubben ble godkjent som Veiviserklubb i NRYF i 2016, og vil derfor motta et hinder i gave fra NRYF. 
Klubben er også blitt lovet et sponsor-hinder fra Kubberød etter det store innkjøpet av ridebunn. Begge 
hindrene ventes levert i 2017.  
Fremtidige ønsker: 
Baneutvalget ønsker klubben skal få opp nye speil i det store ridehuset og etter hvert skifte ut deler av 
hindermateriellet. 

Sprangutvalget  
Sprangutvalget har i 2016 bestått av May-Britt Selnes, Astrid Puntervold, Harald Wesenberg  og  Anne Cathrine Menne.  Klubben har i 2016 arrangert 5 sprangstevner (4 D-stevner og 1 Drive-In stevne). Til sammen hadde stevnene 636 startende, hvorav 592 startende på våre D-stevner. Dette gir et gjennomsnitt på knappe 150 startende per stevne, noe som må sies å være bra. I løpet av 2016 har klubbens medlemmer startet 482 ganger på sprangstevner, og oppnådd plassering 105 ganger. Dette gir plassering i over 20% av startene, et godt resultat. 



  Klubbens medlemmer har også i år deltatt på store og små nasjonale og internasjonale stevner som er verdt å merke seg: Yvonne Reitan deltok på Drammen Spring Tour og fikk plassering i CSIP Small Tour Hannah BG, Astrid HP og Anne Line V deltok på Landsmesterskapet: • Astrid Puntervold  fikk sølv i A-finalen i LB • Anne Line Vognild kom på 6. plass i A-finalen i LB • Hannah B. Gulema vant B-finalen i LB Silje S Fossmo, Thea M Scheide og Andrea Wesenberg deltok på Hønespranget: • Silje kom på andreplass i LB og LB+5 samt andreplass i Bronsetour Silje S. Fossmo deltok i NM for Children STRyKs vintercup i Sprang: • Marthe Falkman fikk tredjeplass i Lilletour • Silje S Fossmo fikk andreplass i Storetour Befoma-cup: • Tonje Selnes kom på førsteplass i Rekruttklassen • Astrid H Puntervold kom på tredjeplass i Rekruttklassen • Anne Line Vognild kom på førsteplass i Hesteklassen • Astrid H Puntervold kom på andreplass i Hesteklassen Stall Elviras Unghestcup: • Anne Line Vognild og Bente Solberg delte førsteplassen   Klubbmesterskapet Storetour for 2016: Gull:  Anne Line Vognild  Sølv: Thea M Scheide   I Lilletour: Gull: Jenny S Johansen Sølv: Marthe Falkman   Mange av de startende medlemmene for klubben konkurrerer både i sprang og dressur, noe som viser allsidighet og bredde. Det er fast ukentlig sprangtreninger med Silje Bjørnvik og Thea M.Scheide,  i tillegg til at flere av klubbens medlemmer trener for Nicholai Lindbjerg på Bratsberg. Det har også i 2016 vært arrangert gjestetreninger med Ingrid Helene Hassel Løes. 
Dressur 
Dressurutvalget i 2016 bestod av Kine Sørli, June Bjørnvik, Sarah Grøtte, Kristin Bjørseth, Vibeke Rothaug og 
Anne Cathrine Menne. 
I 2016 arrangere BHSK fem dressurstevner. Blant annet et L-stevne 30.april- 1.mai, og individuelt KM i 
dressur med Midt-norsk mesterskap for lag. På sistnevnte stevne stilte BHSK med hele fire lag, hvor BHSK 
the riot club tok 2.plassen og BHSK 1 tok 3.plassen. 
I KM individuelt gjorde også klubben det svært godt.  
KM Junior: Gull Sarah Grøtte/Hefaistos og Sølv: Emilie Reitan/ Crazys Lacoste. 
KM ung rytter: Gull: Anne Line Vognild/Hejbøls C-Esmeralda 
Sølv: Grethe S. Tanem/Isaac van vljimen  
Bronse: Astrid Puntervold/Quite Irish. 
KM senior: Gull: Camilla Steen/Stall-K's Ankulgård Rainbow og bronse: Helen Østrem/ Payback  



 
 
Klubbmesterskapet i dressur 2016 ble delt inn i lilletour og storetour.  Årets klubbmestere ble: 
Lilletour  Gull: Tonje Selnes/ Hertine Sølv: Alise Pedersen/ Air Force One Bronse: Andrea Egey/ Ekras Lepito  
Storetour Gull: Kristine Johansen/ Arkan Sølv: Julie Leonardsen/ Cordo Colorado Bronse: Hilde Indergaard/ Mandell  
Nasjonalt 
I NM dressur hadde klubben to ryttere i juniorklassen, Pål Vuttudal og Camilla Steen.  
I INM deltok Silje Bjørnvik og Countess of Mandela i MA.  
 I den nasjonale 4-års cupen deltok June Bjørnvik og Damascus L i finalen, og i den nasjonale 5-års finalen 
deltok June med Lautus. Sistnevnte ekvipasje var også vurdert for uttak til Falsterbo Horsehow. 
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.  
Treninger 
BHSK hadde i 2016 et allsidig treningstilbud i dressur. Ragni Hammer, Silje Bjørnvik og Thea Menne Scheide 
hadde ukentlige treninger i dressur. I tillegg var vi så heldige å få Louise Almlund Løkken hit på jevnlig basis 
gjennom hele 2016. Vi er derfor svært takknemlig for å kunne tilby et allsidig tilbud til våre medlemmer.  
Dressurutvalget har også jobbet med å få tak i en gjestetrener til for å supplere dagens tilbud, men vi har 
ikke lyktes ennå. Dette er noe vi vil jobbe videre med i 2017. 
 
FH 
Johan Østeggen var med i NRYF’s satsningsgruppe for FH-ryttere. 
       Takk til årets sponsorer for uvurderlig støtte: 

                                                                                       


