
 

       
 

Årsberetning for 2021 
Bruråk Hestesportsklubb og BHSK Drift AS 

     

     

             



 

STYRETS SAMMENSETNING 
Styret i BHSK har i 2021 bestått av: 
Leder:        Anne Cathrine (Kine) Menne  
Nestleder/driftsutvalget:     Britt Janne Grøtte 
Sekretær/dressurutvalget:    Julie Leonardsen 
Kasserer:      Eva Ankjell Helgesen   
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 

STYRETS ARBEIDE 
Det har i 2021 vært avholdt 9 styremøter, i tillegg til årsmøte den 25.03.2021. Styret har i løpet av året behandlet 48  
saker.  

Saker behandlet i 2021: 
* Oppfølging av utvalg og terminliste/planlegging stevner 
* Korona-pandemien – hvordan forholde seg til aktiviteter 
* Smittesituasjonen, koronavettregler og NIF/NRYF 
* Dugnader 
* Vedlikehold av baner og utstyr 
* Smittevernplan (hest) og beredskapsplan for stevner og aktiviteter 
* Aktivitetsplan for 2022 
* Søknader om støtte 

ÅRET 2021 
År nr. 2 som ble ganske preget av korona-viruset, men vi greide likevel å få avholdt noen stevner. 

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 ���� 

SØR  TRØNDELAG RYTTERKRETS 
Bruråk Hestesportsklubb ble representert på kretstinget av Marius Antonsen. AC Menne deltok som avtroppende leder, 
og Julie Leonardsen som styremedlem i kretsen. Klubben har alltid vært godt representert i kretsens styre, og Julie 
Leonardsen ble valgt til ny leder etter AC Menne.  

STALLDRIFT 
BHSK drift AS er 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, 

Silje Engesvik er daglig leder og har 3 stk lærlinger Katinka Husby Valseth, Elisabeth Riise og Eilin Sundt Sivertsvold  

 



 

 

 

I 2021 har vært et år med ujevn dekning av utleide bokser. Det så bekymringsfullt ut økonomisk sommeren 21, men 
daglig leder med sine lærlinger har gjort en formidabel innsats siste halvdel av året med kampanje og mersalg på 
tjenester og igjen greid å fylle opp stallen. Så i overgangen til 2022, endte vi med full stall, et pent lite overskudd og 
venteliste på bokser.  

Gårdeier har investert og utbedret en del i stallbygningen og lille ridehus i 2021, og mer er planlagt for året som kommer. 

Økonomisk har BHSK Drift AS gått med et lite overskudd i 2021, og er budsjettert med et lite overskudd i 2022.   

ØKONOMISKE FORHOLD 
Også 2021 har vært preget av Covid.  Klubben har likevel opprettholdt en stabil økonomi, og avla regnskapet for 2021 
med et overskudd på kr 121 851. Bokført egenkapital pr 31.12.21 er kr 947 734, mens bokført gjeld er kr 1 969 873. 
Gjelden er i all hovedsak tilknyttet lån på ridehus. 
 
Klubben har i 2021 fått følgende tilskudd: 
fra Trondheim kommune kr. 50.000,- til innkjøp av ATV 
fra Trondheim kommune kr. 6.500,- i arrangementstilskudd Trøndersk dressurfæstival 
LAM (lokale aktivitetsmidler) kr. 57.369,- 
Momskompensasjon kr. 79.758,- 

TEKNISK PERSONELL 
Klubben har ved årsskiftet 2021/2022 følgende teknisk personell 
 
Else Marit Pettersen – SD2  
Marie Elisabeth Sveri – SB1 og FB1/TD 
Tove Vuttudal – DDA 
Turid E. Buvik – DD2 
Christine Wesche Kalseth – steward 1 
Anne Cathrine Menne – steward 1 
Julie K. Leonardsen – steward 1 
Sandra Grande Langeng – SSD 
Andrea Wesenberg – SSD 
Silje Bjørnvik – SSD 
Nina Johansen Booth – SD1 
 

GRØNT KORT KURSHOLDERE 
Else Marit Pettersen  
AC (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 2021 hadde Bruråk Hestesportsklubb 179 medlemmer.  

 

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


 

KJØKKENUTVALGET 
Klubben har ikke hatt eget kjøkkenutvalg i 2021, hovedansvar AC Menne for stevneforberedelser, innkjøp, rengjøring 
og vaktlister. Bemanning på stevner og arrangement har gått på omgang, og stort sett fungert greit. 

UTSTYR: 
Klubbens utstyr til vedlikehold av baner består av traktor New Holland, traktor Massey Fergusson, ATV – ny i år, diverse 
harver, vanningsvogn og banerulle. Alt utstyr er gjennomgått pr. årsskiftet. Nødvendig vedlikehold er utført også i 2021. 

BANEUTVALGET  
Medlemmer: Knut Ivar Jæger, Sverre Smevik, Silje Bjørnvik og Nina Meland. 
Silje Engesvik kjører over alle banene som er i drift med ATV hver ukedag.  
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. Dette er en ordning vi jobber med for å slippe 
å gjøre manuelt (for tungt og tidkrevende). 
Traktormafiaen består av Sverre Smevik, Jan Erik Loe, Marius Antonsen og Jan Letnes. De bistår med å kjøre over banene 
med traktor, jevne ut bane og dyphorve i tillegg til å bistå på stevner og arrangement. 
Det ble fjernet gulv og vegger i inngangspartiet i store ridehus for å få bedre plass, bla parkering av ATV, slik at vi ikke 
bruker lille ridehus som parkeringsplass. 
Bunnen blir fort stum, og er avhengig av å kjøres over med traktor flere ganger i uken. 
Prepping av baner går på rundgang for traktormafiaen og utføres etter behov. I tillegg bidrar de på alle arrangementer.   
Det ble søkt om tilskudd til feltrittbane (AGRIA/NRYF), men den gikk dessverre til noen andre. 
Det ble gjort mange undersøkelser på priser og arbeid for å bytte ut topplag i store ridehus. 

SPRANGUTVALGET 
Sprangutvalget består av: 
- Sandra Langeng 
- Sverre Smevik 
- Stein Stendahl 
- Kristine Brevik 
 
Året 2021 har vært preget av covid-19, men vi har likevel klart å arrangere noen sprangstevner og pay and jump. Ikke 
like mye som vi har sett for oss, men i større grad enn året før. Det har vært krevende, men med god hjelp har det gått 
bra.  
 
Klubben har også fått inn flere nye sprangryttere og det har blitt et bredere miljø og større interesse for treninger. Vi 
har klart å samle opp grupper i helgene som ofte rir sammen. Dette ser vi på som en veldig positiv utvikling. På grunn 
av større interesse har vi også fått utvidet «sprangtidene» til ettermiddag søndag, i tillegg til lørdag formiddag. 
 
I løpet av 2022 håper sprangutvalget at sprang fortsetter å utvikle seg i en positiv retning. Vi håper også på å arrangere 
flere pay and jump for rekrutteringens del og for å fortsette å være en aktiv, attraktiv klubb og senter. Stevner skal vi 
selvfølgelig også holde fokus på. Vi håper 2022 blir et rikt år på stevner både «hjemme» og på bortebane. 

DRESSURUTVALGET 
Arrangementer 
 
Klubben har avholdt totalt tre dressurstevner i 2021. To av disse var UK/D-stevner og ett var L-stevne. Et stevne ble 
avlyst grunnet korona-situasjonen og smittsomt hestevirus.  
 
13-14 mars – UK/ D – stevne med FERD rideskolecup og FERD comeback cup (75 starter) 
 
09-11 september – D/L – Trøndersk dressurfæstival m/KM (138 starter) 
 



 
30-31 oktober - UK/ D – stevne med Klubbmesterskap (81 starter) 
 
Klubben var vertskap for KM dressur individuelt i 2021.  
 
Klubben har også vært vertskap for to para-samlinger m/ programtrening i regi av NRYF (Ingrid Ølstad og Kjell Myhre), 
samt en breddesamling med Ellen Birgitte Farbrot.  
Klubben har arrangert weekend-trening med Louise Almlund Løkken.  
 
Silje Bjørnvik, Silje Engesvik og Louise Almlund Løkken har jevnlige dressurtreninger på Bruråk gård.  
 
Klubben har hatt medlemmer til start både på lokale, regionale og nasjonale stevner i 2021. Mange av ekvipasjene har 
tatt med seg premier hjem! 
 
Nasjonal deltakelse: 
 
NM INDIVIDUELT 
Tonje Lundquist og Spender og Alise Nordvik og Samantha-Sølyst deltok i NM for pararyttere hos Indre Haugaland.  
 
Tonje Lundquist og Spender tok en flott sølvmedalje! 
 
HM INDIVIDUELT 
Anita Johnsen og Lindegaard Lucky (BHSK) deltok i hallmesterskapet for para-ryttere od Grenland hestesportsklubb og 
fikk med seg en fin sølvmedalje. 
 
LANDSMESTERSKAPET  
Eva Rathe og Cinderella (BHSK) deltok i landsmesterskapet hos Gjøvik rideklubb og tok med seg bronsemedaljen i MB. 
 
 Regional deltakelse 
 
KRETSMESTERSKAP  
Andrea Wesenberg og Stall K Fornarino ble kretsmestere for junior/ unge ryttere. Erica Hell Øvre og Gwidaska tok 
sølvmedaljen i mesterskapet. Eva Rathe og Cinderella ble kretsmestere i den åpne klassen.    
 
STRYK DRESSURCUP 
Klubbens medlemmer tok mange premier i STRyK Dressurcup 2021 
 
LC 
1. Kristine Johansen og Elviras Troublemaker (BHSK) + ærespris beste unghest 
3. Tilde Loe og Jojo Zefine (BHSK) + ærespris beste ponniekvipasje 
 
LA 
1. Erica Hell Øwre og Mini (BHSK) 
2. Mari Helliksen og Bella Celestia (BHSK) 
 
Para 
1. Julie Leonardsen og Cordo Colorado (BHSK) + ærespris beste «gammel-gamp» 
 
«TRØNDERSK DRESSURFÆSTIVAL» 
 
Mini fæstivalcup (LC) 
1. Charlotte Johansen og Elviras Troublemaker (BHSK) 
2. Tilde Loe og Mosedals My Precious (BHSK) 
 
Medium fæstivalcup (MC/MB) 
1. Eva Rathe og Cinderella (BHSK) 
 
Store fæstivalcup (para, MA, VB) 
1. Julie Leonardsen og Cordo Colorado (BHSK) 
 



  
 
BRURÅK TEAM CHALLENGE 
Klubben hadde hele 4 lag til start og tok både gull og sølv i lagkonkurransen. 
 
1. Bruråk hestesportsklubb 
- Anita Johnsen/ Lindegaard Lucky, Julie Leonardsen/ Cordo Colorado, Andrea Wesenberg/ Stall Ks Fornarino og   
                Charlotte Johansen/ Elviras Troublemaker 
-  
2. Bruråk hestesportsklubb 
- Eva Rathe/ Cinderella, Tilde Loe/ Mosedals My Precious, Tonje Selnes/ Hertine og Ole Christian Helgesen/  
                Bentley 
 
Bruråk gikk seirende ut av MELHUS HESTESPORTSKLUBBS LAGKONKURRANSE på Øysand i mai! 
 
1. Bruråk hestesportsklubb 
Kristine Johansen/ Elviras Troublemaker, Tilde Loe og Jojo Zefine og Erica Hell Øwre og Mini 
 
 KLUBBMESTERSKAP 2021 
 
Lilletour 
1. Charlotte Johansen og Trøble (146,4 p) 
2. Tonje Stegali og Frøya (134,8 p) 
3. Ida Helen Olsen og Kongen (132,0 p) 
 
Medium Tour 
1. Ane-Kristine Kjølner og Bella Celestia (132,9 p) 
2. Julie Leonardsen og Cordo (132,5 p) 
3. Greta Haugberg og Rabaccus (126,1 p) 
 
Storetour 
1. Silje Bjørnvik og Herkules (135,7 p) 
2. Nina Meland og Zap (129,3 p) 
3. Andrea Wesenberg og Rino (127,5 p) 
              
 
 
Vi takker alle våre medlemmer for innsatsen i 2021 og gratulerer alle ekvipasjene med fine runder i dressurrailen! 
 
 
 

                                             
 
 
PRISEN FOR ÅRETS ARBEIDSJERN GIKK TIL TOVE VUTTUDAL! VI GRATULERER ���� 
 
 



 
 
 
 
Årsberetningen fremlegges for årsmøtet i Bruråk Hestesportsklubb på vegne av styret. 
 
 
Trondheim, den 21.mars 2022 
 
…………………………………………………………..                                    ………………………………………………….. 
Anne Cathrine Menne, leder                                          Britt Janne Grøtte, nestleder 
 
…………………………………………………………..                                    …………………………………………………… 
Sverre Smevik, styremedlem                               Nina Meland, styremedlem 
  
……………………………………………………………                                    …………………………………………………… 
Marius Antonsen, styremedlem                                                 Julie K. Leonardsen, styremedlem 
 
…………………………………………………………… 
Eva Ankjell Helgesen, styremedlem 
 
 
 
 
 
 
Vi takker årets støttespillere:   
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