
 

       
 

Årsberetning for 2020 
Bruråk Hestesportsklubb   

 



 

STYRETS SAMMENSETNING 
Styret i BHSK har i 2020 bestått av: 
Leder:        Anne Cathrine (Kine) Menne  
Nestleder/driftsutvalget:     Britt Janne Grøtte 
Sekretær/dressurutvalget:    Julie Leonardsen 
Kasserer:      *   
Styremedlem/baneutvalget:    Nina Meland 
Styremedlem/Materialutvalget:    Marius Antonsen 
Styremedlem/sprangutvalget:    Sverre Smevik 
Styremedlem ungdomsrepresentant:   Lene Dragsten 
            ”                           ”                                                          Sandra Grande Langeng 
Varamedlem:      Lisa N.P. Breivik 
     ”                                      June Bjørnvik 
* Klubben har ikke hatt valgt kasserer i 2020. Regnskapet har vært ført av leder og Eva A. Helgesen i samarbeid. 

STYRETS ARBEIDE 
Det har i 2020 vært avholdt 9 styremøter, i tillegg til årsmøte den 28.mai 2020. Styret har i løpet av året behandlet 58  
saker.  

Saker behandlet i 2020: 
* Oppfølging av utvalg og terminliste/planlegging stevner 
* Korona-pandemien – hvordan forholde seg til aktiviteter 
* Smittesituasjonen, koronavettregler og NIF/NRYF 
* Klubbens 20 års jubileum 
* Dugnader 
* Oppfølging av ferdigattest for ridehallen 
* Endrede behov for traktor/ATV 
* Vedlikehold av baner 
* Smittevernplan (hest) og beredskapsplan for stevner og aktiviteter 
* Aktivitetsplan for 2021 
* Endringer i driftsstyret 
* Søknader om støtte 

ÅRET 2020 
Jubileumsåret vårt begynte helt fantastisk, med tildeling av Gjelsten-stipend på kr. 100.000,-. Utdeling av synlig bevis 
på AEG, og klubbens leder Anne Cathrine Menne (Kine) tok i mot gaven på klubbens vegne.  

 

 

Så kom covid-19 viruset og forandret hverdagen for alle- inkludert idretten. All idrettsaktivitet ble forbudt fra 15.03, og 
det vi hadde planlagt av stevner og andre aktiviteter ble lagt på is. 



 

 

Etter en gradvis gjenåpning av «verden», greide vi likevel å få avholdt de fleste stevnene vi hadde planlagt. For de 
stevnene og arrangementene vi måtte avlyse, søkte vi og fikk kompensasjon fra det offentlige.  

Vi feiret 20-års jubileum på både sprang- og dressurstevnene våre, med Bruråk-cup i begge grener – stor deltagelse og 
populære priser ble utdelt!  

Årets frivillige: Jan Erik Loe  

Ildsjeler dressur: Silje Bjørnvik og Julie Leonardsen   

Riddere av Bruråkordenen: For utrettelig frivillighet og arbeidsinnsats gjennom mange år: Else Marit Pettersen, Bitte 
Grøtte og Kine Menne. 

Vi mottar masse skryt for velsmurt maskineri på våre stevner, både når det gjelder teknisk personell og alle frivillige som 
stiller opp både før/under/etter stevnene. Vi håper selvsagt at vi kan fortsette å holde like høy standard på fremtidige 
stevner og arrangement – og retter stor takk til alle de medlemmene som bidrar til dette ���� 

REPRESENTASJON 
A.C. Menne, Julie Leonardsen og Marius Antonsen representerte klubben på Kretstinget i Sør Trøndelag Rytterkrets. 

Svein Puntervold, Sarah Grøtte og Silje Bjørnvik har sittet i styret i Sør-Trøndelag Rytterkrets. På kretstinget ble AC (Kine) 
Menne valgt til ny leder i kretsen og Julie Leonardsen som vara/senere styremedlem. På kretsens klubbsamling i 
november 2020 deltok A.C. Menne, Julie Leonardsen, Bitte Grøtte og Sverre Smevik fra Bruråk. 

STALLDRIFT 
BHSK drift AS er et heleid av Bruråk Hestesportsklubb og har ansvar for drift av stallen på klubbens tilholdssted Bruråk 
Hestesportsenter. 
Styret består av Leder Bitte Grøtte, styremedlemmer er Jan Letnes, Silje Engesvik og Ole Bjørn Nordland og  Ole Hogstad 
som regnskapsfører, 
BHSK Drift AS har i løpet av året blitt godkjent som selvstendig lærebedrift 
Fra og med høsten 2020 har Silje Engesvik vært daglig leder og under året har det startet 3 stk lærlinger Katinka Husby 
Valseth, Elisabeth Riise og Eilin Sundt Sivertsvold. 
I 2020 har vi hatt 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. 
Økonomisk har BHSK Drift AS gått med et lite overskudd i 2020, og er budsjettert med et lite overskudd i 2021.   

ØKONOMISKE FORHOLD 
Til tross for nedstenging av idrettsaktiviteter i første del av året, har klubben opprettholdt stabil økonomi. Styret vedtok 
i mars full kjøpestopp, og søkte om og fikk innvilget avdragsfrihet for lånet vårt. Avdragene til Handelsbanken er 
etterbetalt i 2021. Klubben fikk på grunn av Gjelsten-stipendet skiftet lys i store ridehall, men har gjennom året ikke 
investert i særlig grad ellers. Ved årets utgang var overskuddet for 2020 kr. 248.256,-.   
 

TEKNISK PERSONELL 
Klubben har ved årsskiftet 2020/2021 følgende teknisk personell: 
 
Else Marit Pettersen – SD2 og steward 1 
Marie 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 
 

GRØNT KORT KURSHOLDERE 
Else Marit Pettersen  
Kine Menne 
Bitte Grøtte  
Thea Menne Scheide 
Janniche Lund-Teigås 
 

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 2020 hadde Bruråk Hestesportsklubb 174 medlemmer.  

UTVALG: 

KJØKKENUTVALGET 
Kjøkkenutvalget har i 2020 bestått av følgende medlemmer som har gjort en flott innsats for klubben: 
Trude Grande, Charlen Trones, Ingeborg Lyngstad, Marit Hansen, Kine Menne. 

UTSTYR: 
Klubbens utstyr til vedlikehold av baner består av traktor New Holland, traktor Massey Fergusson, ATV, diverse harver, 
vanningsvogn og banerulle. Alt utstyr er gjennomgått pr. årsskiftet, og utfyllende vedlikeholdsrapport er utført av 
Marius Antonsen. 

SPRANGUTVALGET  
På årsmøtet i fjor ble følgende personer valgt for sprangutvalget: 
● Sverre Smevik (Leder, Sprangutvalgets representant i styret) 
● Andrea Wesenberg 
● Stein Stendahl 
● Daniel Jæger 
● Bjørnar Hernes  
 
Gjennom året har vi arrangert 4 sprangstevner: 
● 29.feb - 1. mars: 212 startende (90 i 2019) 
● 6.-7. juni: 140 startende (115 i 2019) 
● 8.-9. august: 162 startende (145 i 2019) 
● 31.-1. november: 147 startende (61 i 2019) 
 
Det er gledelig å se at vi har mer deltagelse på våre stevner i 2020 sammenlignet med 2019, og det til tross for covid-19 
restriksjoner på de 3 siste stevnene.  
 
 

http://www.klubbadmin.no/
http://www.sportsadmin.no/


 
 
 
 
Planen for 2020 var å arrangere pay&jump en torsdag i måneden. Dette ble noe amputert grunnet covid-19, og følgende 
datoer ble gjennomført: 
● 13. februar 
● 15. og 16. mai 
● 27. august 
● 24. september 
 
 
Grunnet covid-19 måtte vi ha påmelding i forkant via e-post. Dette for å kunne drive eventuell smittesporing i etterkant, 
og for å sette ekvipasjene opp i grupper med starttider. Dette viste seg å fungere bra, med gode tilbakemeldinger fra 
rytterne. Erfaringen vi kan ta med oss er at fremtidige pay&jump uten covid-19 restriksjoner også bør arrangeres med 
påmelding i forkant. 
 
Klubbmesterskapet ble arrangert 31. - 1. november med to turer, lilletur 50 og 60 cm og storetur 100 cm. Vinnere ble: 
● Lilletur: Eva Salomonsen/Stanza Girl 
● Storetur: Sandra Grande Langeng/Miss Rock 
 
Våre ryttere har vært ut og representert klubben også i år, både lokalt og nasjnalt. Og, noen av startene har resultert i 
plasseringer: 
● Lokalt, D- og UK-stevner: 
○ Sanna Arntsberg-Johansen: 3 (CR) 
○ Lisa Breivik: 3 
○ Lene Dragsten: 1 (CR) 
○ Ole Christian Ankjell Helgesen: 1 
○ Mari Helliksen: 2 (CR) 
○ Synne Hernes: 2 
○ Synne Sofie Viseth Ingebrigtsen: 2 (1 CR) 
○ Tilde Bjørnvik Loe: 1 (CR)  
○ Ida Marthinussen: 2 
○ Ida Helen Høyholm Olsen: 2 (CR)  
○ Elisabeth Riise: 1 
○ Alba Isabel Røvik: 1 (CR) 
○ Amalie Raanes-Hofnes: 3 (CR)  
○ Eva Salomonsen: 6 
○ Sverre Smevik: 1 
○ Mathilde Soligard: 7 
○ Andrea Stendahl: 3 
○ Andrea Wesenberg: 2 
 
● Nasjonalt: 
○ Landsmesterskapet 2020, Drammen: 
■ Andrea Wesenberg: 1 
■ Synne Hernes: 1 
○ Tønsberg Horse Show: 
■ Synne Hernes: 1 

BANEUTVALGET 
Medlemmer: Knut Ivar Jæger, Sverre Smevik, Silje Bjørnvik og Nina Meland. 

Silje Engesvik kjører over alle banene som er i drift med ATW hver ukedag og reparerer vantet/gjerder (sammen med 
traktormafiaen). 

Vanning er ganske tidkrevende, da en kan bruke kun en rekke av gangen. Vanning er noe ujevn på  grunn av dårlig trykk, 
så mest vann på A. Dette gjøres av ansatte på Bruråk. 

Vantet i store ridehus ble malt på dugnad. 



 

 

Nye ledlys i begge ridehus. Ny bryter/knapp montert ved inngang i lillehus som kan nås fra hest. Lillehall ble 
høytrykkspylet, vant og speil i store ble vasket for hånd. 

Tømming av trillebårer gjøres av ansatte på Bruråk i ukedagene og kveldsforer på Bruråk i helgene. 

Det lekker litt fra taket, og dette gjør at det dannes isklumper. Noen av platene er satt feil vei og det er borret på ekstra 
hull. Dette må utbedres. 

Raking av spor (rakeliste) går på rundgang mellom Bruråk og satelittstaller. 

Traktormafiaen består av Jan Erik Loe, Marius Antonsen, Jan Letnes, Knut Ivar Jæger og Svein Puntervold. De bistår 
ansatte med brøyting når ansatte ikke er der. 

Bunnen blir fort ‘slitt’ på sporet, så traktorgruppa har flyttet og snudd massen flere ganger ila året, samt rettet opp 
banen. 

Prepping av baner går på rundgang mellom disse og utføres etter behov. I tillegg bidrar de på alle arrangementer.   

I tillegg gjør de mye mer arbeid for oss på senteret, bla måking av snø og vedlikehold av hele maskinparken og anlegget. 

DRESSURUTVALGET 
Dressurutvalget har i 2020 bestått av Julie Leonardsen (leder), June Bjørnvik, Hanne Killingberg og Sarah Grøtte. Victoria 
Kiran kom inn i utvalget i mars 2020. Arbeidet med å etablere «Trøndersk dressurfæstival» har vært hovedprioriteten. 
 
Treninger 
Vi har i 2020 hatt faste treninger, gjestetreninger og ulike arrangementer i regi av NRYF. 
Treningstilbudet i 2020 bestod av: 
- Faste treninger på ukesbasis med Silje Bjørnvik og Silje Engesvik 
- Jevnlige treninger med Louise A. Løkken  
- Ekstra gjestetrening med Louise A. Løkken  
- NRYF rekrutteringssamling FH-ryttere  
- NRYF elitesamling for FH-ryttere (+ enkelte andre) 
- Programtrening med Kjell Myhre 
- Gjestetrening med Jonas Elvebakk 
 
I 2020 ble det arrangert en pay and ride med Tove Vuttudal og Silje Engesvik som «dommere». 
 
På tampen av året ble medlemmene oppfordret til å komme med ønsker om trenere og arrangementer for 2021.  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 2020 arrangert tre dressurstevner (et stevne gikk tapt pga Covid-19): 
13-14.6 D/L – Dressur m/ TRØN og BHSKs vennecup (101 starter) 
11-13.9 D/L – «Trøndersk dressurfæstival» (165 starter) 
17-18.10 D– Dressur m/klubbmesterskap (106 starter) 
 
«Trøndersk dressurfæstival» ble årets store happening på dressurfronten og det har kommet veldig mange gode 
tilbakemeldinger på både organisering og gjennomføring. 
Samtlige dressurstevner hadde FH-klasser. 2 stevner hadde UK-klasser/ ryttertest. 



 
 
 
Deltakelse/ premieringer 
Klubben har hatt rekordmange dressurryttere til start i 2020 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, de fleste D- og L-stevnene regionen, samt og de fleste 
UK-stevnene i omegn. Mange ryttere har deltatt i cuper/ mesterskap og fått fine plasseringer. 
 
I STRYKS vintercup 2020: 
Lilletour (LC/LB) 
1 plass Erica Hell Øwre/ Mini 
Mediumtour (LA/MC) 
1     plass   Andrea Wesenberg/ Agapi 
3     plass   Victoria Kiran/ Zafir 
Storetour (MB/MB) 
2 plass – Julie Leonardsen/ Cordo 
3 plass –Sarah Grøtte/ Rino 
 
TRØN og BHSKs vennecup: 
Mini vennecup (LC) 
3 plass Tonje Stegali/ Freya 
Lille vennecup (LB) 
2 plass Erica Hell Øwre/ Mini 
Medium vennecup (LA/MC) 
2 plass Tonje Selnes/ Hertine 
3 plass Victoria Kiran/ Zafir 
Store vennecup (MB) 
1 plass June Bjørnvik/ Damascus 
FH vennecup  
1 plass Anita Johnsen/ Lucky 
2 plass Julie Leonardsen/ Cordo 
 
Jubileumscup «Trøndersk dressurfæstival»: 
LB fæstivalcup 
1 plass Mari Helliksen/ Bella 
LA fæstivalcup 
1 plass Erica Hell Øwre/ Mini 
2 plass Ingrid Hetland/ Gafillio 
MC fæstivalcup 
1 plass Lisa Breivik/ Chilli 
2 plass Victoria Kiran/ Zafir 
MB fæstivalcup 
1 plass Hanne Killingberg/ Willy 
2 plass Nina Meland/ Zap 
3 plass Sarah Grøtte/ Rino 
FH fæstivalcup 
1 plass Julie Leonardsen/ Cordo 
MA fæstivalcup 
2 plass Janne Bull Bakk/ Dennis 
VB fæstivalcup 
1 plass Silje Bjørnvik/Lautus 



 
 
 
 
Julie Leonardsen og Cordo fikk også «fæstivalpris» for beste «senior/gammelgamp». 
 
Under rytterfesten feiret vi 20-års jubileum og delte priser: 
Kine Menne, Bitte Grøtte og Else Pettersen ble slått til riddere av «Bruråk-ordenen». 
Silje Bjørnvik og Julie Leonardsen fikk «ildsjel» priser for sitt engasjement i dressuren. 
Jan Erik Loe fikk «dugnadspris» for eminent arbeidsinnsats. 
 
Klubbmesterskap dressur: 
Lilletour (LB/LB) 
Gull – Julie Leonardsen/ Joey 
Sølv – Marianne Sand/ Hella 
Bronse – Eva Salomonsen/ Stanza 
 
Mediumtour (LA/MC) 
Gull – Erica Hell Øwre/ Mini 
Sølv – Ingrid Hetland/ Gafillio 
Bronse – Liv Cecile Belsaas/ Mejlkærs La Cour Cornett 
 
Storetour (MB/MB) 
Gull – Janne Bull Bakk/ Dennis 
Sølv – June Bjørnvik/ Damascus 
Bronse – Nina Meland/Zap 
 
Nasjonalt  
Klubben har hatt flere ekvipasjer til start ved L- og E-stevner flere steder i landet. 
Bruråk hadde tre ryttere til start under NM individuelt: 
Para Grad IV 
Anita Johnsen/ Lucky 
Julie Leonardsen/ Cordo 
 
Para Grad V 
Alise Nordvik/ Samantha-Sølyst 
 
Det endre med 2. plass til Anita og 5. plass til Julie i grad IV og 3. plass til Alise i grad V. 
 
Bruråk stilte til start ved lag-NM på Borge. Laget besto av: 
Silje Bjørnvik/ Lautus 
June Bjørnvik/ Damascus 
Eva Rathe/ Cinderella. 
 
Internasjonalt 
Grunnet covid-19 har ingen av våre ryttere startet internasjonalt. Vi skulle hatt para-ryttere til start i Paralympics, men 
arrangementet er flyttet til august 2021. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Årsberetningen fremlegges for årsmøtet i Bruråk Hestesportsklubb på vegne av styret. 
 
 
Trondheim, den 11.mars 2021 
 
…………………………………………………………..                                    ………………………………………………….. 
Anne Cathrine Menne, leder                                          Britt Janne Grøtte, nestleder 
 
…………………………………………………………..                                    …………………………………………………… 
Sverre Smevik, styremedlem                               Nina Meland, styremedlem 
  
……………………………………………………………                                    …………………………………………………… 
Marius Antonsen, styremedlem                                                 Julie K. Leonardsen, styremedlem 
 
 
 
Vi takker årets støttespillere:   
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