
ÅRSBERETNING 2014 

Oslo og Akershus Rytterkrets 

O A R K 
1. Styre og administrasjon. 

 Styresammensetning: 

Leder: Ove A. Tysnes Tanum Rideklubb - 2 

Nestleder: Jarl Guld Aschehoug Ryttersportsklubb 1 

Styremedlem: Jan Kristiansen Skedsmo Rideklubb 2 

Styremedlem:   

Varamedlem: Nina Bakkelund Lørenskog Ride- og Kjøreklubb 1 

Varamedlem: Linn Murem Hummerfelt Lommedalen Rideklubb (2013) – 

trukket seg. 

 Grenansvarlige – også en del av styret 2014 

Dressur: Wenche K. Alm Tanum Rideklubb 2 

Funksjonshemmede: Wenche K. Alm Tanum Rideklubb 

Sprang: Lene Isachsen Ekeberg Rideklubb 1 

Kjøring: Nina Bakkelund Lørenskog Ride- og Kjøreklubb  

Andre grener: Wenche K. Alm Tanum Rideklubb 

 

Utdanningskontakt: Kristin Høst Grønvold Sørkedalen Rideklubb 

Regnskap: BBK Regnskap AS 

v/Wenche Kvernes 

 

Valgkomité: 

         Leder: 

 

Trond Kaarem 

 

Sørkedalen Rideklubb 

        Medlem: Helene Bugge  

Revisor: Trond Kaarem  Sørkedalen Rideklubb 

 S.P.G. Lihaug De Norske Off. Rideklub 
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2. Tilslutning.  

Oslo og Akershus Rytterkrets har den 31.12.2014 tilslutning fra 56 klubber og 

lag.  Antall medlemmer er 5496. Det er 5038 kvinner og 458 menn som er 

medlemmer. 

Fylkesvis er fordelingen:  

Akershus har 42 klubber med aktivitet og totalt 3895 medlemmer. 

Oslo har 15 klubber med aktivitet og totalt 1601 medlemmer.  

Klubber som ikke har rapportert inn til idrettsregistreringen for 2014 er ikke tatt 

med i oversikten.  Medlemstallet er justert som følge av at to klubber i 

rytterkretsen er fleridrettslag. 

 

3.   Kretsstyrets beretning for år 2014 

 Generelt. 

Kretsen arbeider etter de retningslinjer som vår formålsparagraf gir og de 

overordnede mål for rytterkretsen som er nedfelt i vår langtidsplan.  Arbeidet 

er i alle ledd preget av frivillighet.  

Det har i året vært avholdt 7 styremøter.  Det er avholdt årsmøte. Styret 

gjennomførte den planlagte klubbledersamlingen i februar 2014 med 

deltagelse fra 23 klubber, rekord for denne samlingen. Ungdomskonferansen 

ble lagt sammen med Leder konferansen og antallet detlagere første gangen i 

2014 var 7. 

 

Organisasjonen. 

Rytterkretsens organisering er noe endret i siste periode.  Grenansvarlige i 

sprang, kjøring og dressur er blitt fullverdige medlemmer av styret. 

Styremedlemmer, varamedlemmer og grenansvarlige møter på styremøtene. 

Styret har fortsatt utviklingen av informasjonsflyten til klubbene, og 

videreutviklet Facebook-gruppen, bl.a. med annonsering av innhold på 

www.oark.no. Kretssiden oppdateres med en fast webredaktør og klubbene 

har mulighet til å legge ut saker som er av allmenn interesse.  

Aktivitetsplaner for 2014 er utarbeidet innen generell kunnskap om hest og 

hestehold, programtrening i dressur og videreutviklingen av OARK FERD 

Rideskolecup.  Vi takker Kristin Høst Grønvold for flott innsats i forbindelse 
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med cupen.  Kretsen har representanter fra ungdomskomité i hht NRYF 

reglement i styret for 2014.  Vi har hatt to ungdomsrepresentanter; 

Jenny Alice Krogstad, Lørenskog Kjøre – og Rideklubb 

Veronica Ingebrigtsen, Lørenskog Kjøre- og Rideklubb 

Veronica og Jenny Alice,  ungdomsrepresentantene har vært med siden 

Årsmøtet 2014. Vi vil fortsatt ha 2 ungdomsrepresentanter og vi fortsetter ett år 

til med Jenny og Veronica. 

 

Økonomi 

Kretsens økonomi er fremdeles meget god.  Vår økonomi, er som tidligere 

basert på medlemskontingent, tilskudd fra Oslo Kommune, Akershus Fylke, 

Oslo Idrettskrets, Bingo, Momskompensasjon fra Staten og egne aktiviteter. 

Oslo Idrettskrets fortsetter med administrasjon av bingospill.  Rytterkretsen er 

godkjent av lotteritilsyn og politi for deltaking også i 2014.  Rytterkretsen 

søknad om midler i hht frister og midler er innvilget i hht søknader.  Grunnet 

sykdom fulgte vi ikke opp fristen for Oslo Kommune og idrettsstøtte, slik at det 

beløpet ikke ble innvilget for 2014. 

Styremedlemmene mottar, som før, kr. 300,- for hvert styremøte de deltar på. 

Medlemskontingenten er uendret kr. 20,-. 

Medlemskontingenten kreves inn etter det antall medlemmer den enkelte 

klubb angir i idrettsregistreringen.  Det vil fortsatt være manglende 

overensstemmelse mellom medlemskontingent og offisielle medlemstall. 

Kretsen forholder seg til klubbens innmeldt medlemstall til 

idrettsregisterringen. 

 

Utdanning 

Kretsen gjennomførte kurs for Steward, Dressurdommerkurs. Ansvarlig fra 

kretsen har vært Wenche K. Alm innen dressuren 

Det ble gjennomført 2 Grønt Kort-kurs i 2014. Kursene er gratis for deltakere 

fra vår krets dersom aktiviteten dokumenteres etter endt kurs.  Ansvarlige fra 

kretsen har vært Kristin Høst Grønvold og Stine Frigård. 

Styret fortsetter arbeidet for å få opp aktivitetene blant det nyutdannede 

tekniske personellet, men vi ser at vi i 2014 fremdeles har måttet støtte oss på 

noen få trofaste og engasjerte tekniske fagfolk for å holde hjulene i gang.  
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Vi har hatt ett kurs for Sprangdommer 1 i fjor høst, som ble avholdt i på D-

stevne i Drøbak. 

 

Kretstrening dressur og kjøring 

Det ble i 2014 gjennomført 2 kretstreninger og en kretssamling for kjøring 

under ledelse av Nina Bakkelund.   Se egen rapport fra grenansvarlige. 

Innen dressur har vi gjennomført  8 kretstreninger med stor deltagelse fra 

kretsens medlemmer.  Ansvarlig har vært Mary Robins, og kretsens ansvarlige 

er Wenche Alm. 

Veterinærkvelder 

Det er ikke gjennomført veterinærkveld i 2014, men vi hadde dette i 2013 med 
relativt lav deltagelse.   

 

Stevner og kretsmesterskap 2014 

Det har i 2014 vært stor stevneaktivitet i kretsen. 

Kretsen har vært behjelpelig med å skaffe dommere til dressurstevner, sprang 
og kjøring. 

Kretsens cup i dressur ga god oppslutning,  

Forøvrig vises til egne grenrapporter. 

KM 

Vi har jobbet mye med KM for å bedre deltagelse og prestisje.  Vi ønsker at 
KM skal være et lokalt NM.  Dette arbeidet startet vi i fjor, med mange tiltak, 
men vi ser ikke resultater ennå.  Vi fortsetter dette etter erfaring fra 2014 inn i 
2015.  

Anlegg 

Kretsen har meldt inn behovet for nytt anlegg for Oslo Ryttersportsklubb til 
Oslo Idrettskrets. Opprettholdt fra tidligere år. 

 

 Turridning i skog og mark i Osloområdet 

Kretsen har vært aktiv i Oslo Idrettskrets for å sikre at kretsens medlemmer 

fortsatt kan ri på ”fritt” i skogen på stier og skogsbilvei. Dette arbeidet pågår 

fremdeles og flere av styremedlemmene er aktive på dette feltet. 
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4.   Rytternes resultater. 

Kretsens ryttere har deltatt i stevner på forskjellige nivåer og spesielle 

resultater er anført i de respektive grenansvarliges rapporter. 

 

5.   Langtidsplan 

De langsiktige mål for arbeidet er trykket opp i vår langtidsplan.  Planen er 

rullerende og ajourføres 2. hvert år, d.v.s. vi ajourfører i 2015 i takt med 

endringer i organisasjonen. 

 

6.   Møter og konferanser. 

Kretsen har vært representert ved møter og konferanser i NRYF sammenheng 

på flere nivåer. 

OARK Klubblederkonferane 2014 

Tradisjonen tro gjennomførte kretsen klubblederkonferansen i februar 2014.  

Ledere og styremedlemmer fra 23 klubber møtte opp fredag kveld/lørdag med 

gode diskusjoner og veldig bra erfaringsutveksling. Jarl Guld var ansvarlig for 

denne arenaen.   Det ble gjennomført god dialog med kretsens klubber om 

hvilke tiltak som bør prioriteres.  Styret har jobbet med disse prioriterte 

tiltakene.  Vi fortsetter dialogen med klubbene i kretsen for å få frem 

medlemmenes ønsker. 

 

OARK Høstkonferanse 2014 

Kretsen fortsatte arbeidet med planer om en arena for alle rytterkretsens 

medlemmer og foresatte. Av økonomiske hensyn ble det besluttet å legge 

konferansen på is – styret har ikke besluttet om man skal ha en konferanse i 

2015.  Det blir opp til det nye styret å vedta. 

 

 OARK Ildsjelspris 2014 

Kretsen delte ut  Årets Ildsjel 2014, som i år gikk til mangeårig ildsjel Anne 

Sophie Smogeli, Lommedalen Kjøre- og Rideklubb.  Prisen var på NOK 4.000.  

Den ble delt ut under Høstkonferansen 2014.  Klubbene bes foreslå 

kandidater for 2015.  
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Årets Klubb 2014 

Under Klubbledersamlingen 2015 ble prisen for Årets Klubb 2014 utdelt for 

andre gang. Årets vinner ble Nes Rideklubb.  Prisen var en egen designet 

plakett og NOK 10.000 til å fremme klubbaktiviteter.  Det virket som om 

klubbene synes dette var et godt tiltak. 

 

7.   Sammendrag. 

Arbeidet som gjennomføres i Oslo og Akershus Rytterkrets har som mål å 

medvirke til beste for våre medlemmer og vår idrett.  Et vesentlig bidrag er å 

sørge for utdanning av teknisk personell slik at utøving av ryttersporten kan 

gjennomføres på klubb og kretsnivå innenfor trygge og rettferdige rammer.  

Det er klubbene som må sørge for deltakere til de kurs som tilbys.  

Styret ser også viktigheten av klubbutvikling og har i løpet av året sendt ut 

informasjon fra NIF og NRYF til klubbene.   Vi vil fortsette å fokusere på 

klubbutvikling for 2015. 

 

Styret i Oslo og Akershus Rytterkrets 

2014 

 

Ove A. Tysnes/Sign  Jarl Guld/Sign             Linn Murem Hummerfelt 
Leder      Nestleder   Styremedlem 

         /Sign 
 
 
 
 

Jan Kristiansen/Sign  Wenche Alm/Sign  Nina Bakkelund/Sign 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 
 
 Lene Isachsen/Sign 

Varamedlem 
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Kort beretning fra Ungdomsrepresentantene 
 
I OARK har vi Ungdomsrepresentantene Veronica F. Ingebrigtsen og Jenny Alice 
Krogstad fra Lørenskog Ride og Kjøreklubb. 
Jenny ble valgt inn som ny ungdomsrepresentant i 2014. Arbeidet har gått ut på å få 
oversikt over hvilke klubber som har Ungdomsrepresentant og få klubbene  som ikke 
har, til å få. 
 
I 2014 ble det gjennomført ungdomskonferanse i tilknytning til 
klubblederkonferansen. Det var lite deltakelse og OARKs Ungdomsrepresentanter 
Veronica og Jenny ønsket mer engasjement rundt dette. I 2015 har de derfor planlagt 
ungdomskonferansen som skal arrangeres ved siden av klubblederkonferansen 
2015. Målet var å øke antall deltakere fra 2014 og få bedre dialog med klubbene. 
 
Veronica F. Ingebrigtsen/Sign 
Jenny Alice Krogstad/Sign 
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Årsrapporter fra grenene Dressur, Sprang og Kjøring. 
 
Dressur 
Dressur i OARK 2014 
Det var 75 UK og D-stevner på terminlisten i 2014, av disse ble 12 avlyst. 
  
KM lag 2014 
Gull: Nes Rideklubb:  Mari Kristine Korsmo – Cl Nils 
                                            Ellen Tove Gunleiksen – Graf Gobert 
                                            Charlotte Moen – Negro 
Sølv: Nittedal Rideklubb:  Marte Svenkerud – Cartoon 
                                            Mina Nordli – Salina 
Bronse: Ellingsrud Rytterklubb: Anne-Lill smestad Dahl – Foquet 
                                                 Louise Bolands Eklund – Fandango III 
                                            Lene Olsen – Vivaldi’s Mambo 
  
KM 2014 Individuelt: 
Ponni:     Gull:  Elise Hovlandsdal – Elmerhøjs Abelone 
                 Sølv: Sandra Tokstad – Løvaas – Ekko af Stensnæs 
                 Bronse: Carmen Grønvold Johannessen – Contiki (II) 
JR:   Gull: Marte Martinsen – Akima 7 
         Sølv: Ida Kristine Stavheim – Danturano SF 
         Bronse: Idunn Høyland Espeli – Gorm Joblakken 
SR:   Gull: Lena Erlandsen – Cogito 
          Sølv: Elise Hellem Ratvik – Aliance Real 
          Bronse: Elisabeth Røisli – Liva af Skovsøgård 
  
Det ble holdt 10 kretstreninger med den engelske treneren og internasjonale 
dommeren Mary Robins. Disse var og er svært populære og kommer til å bli holdt 
videre i 2015. 
  
Det ble avholdt et DDA kurs og 1 steward kurs i kretsen i 2014. 
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Sprang 
Kretsen har fått ny grenansvarlig i sprang fra 1. Januar 2014 og prioriterer aktiviteter 
innen sprang.  
Avdeling sprang OARK 2014 
 
Mesteparten av jobbingen som har blitt gjort for OARK Sprang 2014 er godkjenning 
av årets stevner, og endring av KM pro. og statutter for 2015. 
 
Det har blitt arrangert 27 Distriktstevner og 11 Utvidet Klubbstevner i 2014. 
 
Vi har hatt ett kurs for Sprangdommer 1 i fjor høst, som ble avholdt i på d-stevne i 
Drøbak. Der alle kursdeltakerne bestod kurset, og vi endte opp med tre nye 
dommere til Kretsen. 
 
Vi har ikke hatt kretstreninger i sprang, noe som vi håper vi kan får til i 2015. 
 
Resultat fra KM 2014: 
 
- Ponni ble arrangert av Bærum RK 13-14 september. 
 
Ponni Individuelt: 

 KM individuelt  ponni kat. 2: Nora Fredriksen, Drøbak Rideklubb 
 KM individuelt ponni kat. 1:  Lisa Holmsen, Bærum Rideklubb 

Ponni LAG:  
1 Drøbak RK 
2 Bærum RK Blå 
3 Bærum RK Gul 
 
 
- Hest ble arrangert av Lommedalen RK 23-24 august. 
 
Hest Individuelt: 

 Junior : Caroline B. Haaland, Hasle HK 
 Young Rider: Heidi O. Grimsen, Bærum RK 
 Senior : Pernille Strøm-Andersen, Sørkedalen 

 
Hest LAG: 
 1 Drøbak RK 
2 Hasle HK 
3 Sørkedalen RK 
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Kjøring 
Stevner 
 
I kjøring er det grenutvalget i kjøring (GUK - NRYF) som står for godkjenning av D-
stevner samt utdanning av teknisk personell. 
 
Kretsens klubber har arrangert følgende stevner i 2014: 

D-stevner 

16.02.2014 Østmarka Rytterklubb 
Dressurkjøring innendørs liten bane, Alna ridesenter 

12-13.04.2014 Søndre Aas Gård kjøre- og rideklubb 
Distriktsstevne kjøring, Søndre Aas Gård 

21.04.2014 Østmarka Rytterklubb 
Påske stevne i dressurkjøring innendørs liten bane, 
Alna ridesenter 

13-15.06.2014 Søndre Aas Gård kjøre- og rideklubb 
DØLAHEST MESTERSKAP, STAVSPLASSEN 

L-stevner 

01.06.2014 Østmarka Rytterklubb 
Dressurkjøring i samarbeid med Ekeberg Rideklubb, 
Ekeberg 

07-09.06.2014 Vestby Hesteklubb 
Kjørestevne i samarbeid med Kuskeringen på på Norsk 
Hestesenter Starum, Starumsvegen 71, 2450 Lena med 
innlagt kretsmesterskap for Oslo og Akershus 
rytterkrets 

11-13.07.2014 Vestby Hesteklubb 
Kjørestevne i samarbeid med Kuskeringen på Norsk 
Hestesenter Starum, Starumsvegen 71, 2450 Lena 

24-27.07.2014 Østmarka Rytterklubb 
L-stevne i kjøring med NM (D/M/P) på på Norsk 
Hestesenter Starum, Starumsvegen 71, 2450 Lena 

E-stevne 

24-27.07.2014 Østmarka Rytterklubb 
E-stevne i kjøring (D/P), på Norsk Hestesenter Starum, 

http://www.horsepro.no/index.php?r=contact/club&id=408
http://www.horsepro.no/index.php?r=contact/club&id=346
http://www.horsepro.no/index.php?r=contact/club&id=408
http://www.horsepro.no/index.php?r=contact/club&id=346
http://www.horsepro.no/index.php?r=contact/club&id=408
http://www.horsepro.no/index.php?r=contact/club&id=387
http://www.horsepro.no/index.php?r=contact/club&id=387
http://www.horsepro.no/index.php?r=contact/club&id=408
http://www.horsepro.no/index.php?r=contact/club&id=408
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D-stevner 

Starumsvegen 71, 2450 Lena 

 
Det er behov for anlegg egnet til kjøring i kretsen. 
 
Kretstrening kjøring 
Det er blitt gjennomført kretstreninger i dressurkjøring i mai på Ekeberg med Wenche 
Johannesen og Øivind Mikkelsen som instruktører og i november på Elveli 
Hestesportsenter med Christer Pålsson som instruktør.  
Samlingene har fått gode tilbakemeldinger og fylles raskt opp, og det er planer for 
kretstreninger også i 2015. Utfordringen er å finne egnet anlegg, spesielt i 
«innendørs-sesongen». Rekruttering til sporten er fortsatt stigende, og flere «nye» 
har deltatt på treningene. 
 
Resultater 
Kusker fra kretsen har i 2014 vært representert ved stevner på alle nivå, både 
nasjonalt og internasjonalt. Wenche Johannesen har vært representert på VM for 
enspent hest i Ungarn og laget tok en flott 5. plass. Wenche Johannesen tok en flott 
2. plass individuelt i maraton. 
 
KM kjøring for OARK  ble avholdt på Starum i juni 2014 på Vestby Hesteklubb 
/Kuskeringens stevne.  
 
KM - kjøring DMP hest/ponni Lett B enspent: 
Gull: Ane Marthe Haldorsen/Hagens Eveleen (P) fra Østmarka Rytterklubb  
Sølv: Cassandre Bach-Gansmo/Flemming (P) fra Oslo og Akershus Fjerdhestlag 
Bronse: Nina Helene Bakkelund/Søndre Kvikken (H) fra Lørenskog Ride- og 
Kjøreklubb 
 
 

ÅRSRAPPORT ANDRE GRENER 2014 

Oslo og Akershus Rytterkrets 
 

I 2014 har vi ikke hatt fokus på andre grener enn dressur,. Kjøring og sprang – og har 
derfor ikke funnet det hensiktsmessig å ta med alle resultater og årsrapporter for 
andre grener. 
 

 
. 

Oslo Akershus Rytterkrets 2014  
Styret og grenlenderne 


