Årsmelding GRKK 2017

Årsberetning 2017
Styrets medlemmer:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Vara:

Jarl Rune Moltu Kjæmperud
Maiken Dymbe Djønne
Lene Kristin Trasti Smestad
Pia Karoline Alvheim
Gro Marie Aakre
Elin Aksdal Nyhus

Undergrupper/ledere:
Hesteansvarlig:
Rideskoleansvarlig:
Medlemsansvarlig:
Hengeransvarlig:
Stevneansvarlig:
Hall ansvarlig:

Louise Blom Tingstad
Helena Nilsberg, Louise Blom Tingstad
Elin Aksdal Nyhus
Han Olav Gullstein
Anne Kristin Aasberg
Hans Olav Gullstein, Helge Tingstad

1. Årsmøte 2016
Årsmøte ble avhold 7/3- 2017 i Geilo hallen.

2. Styrets arbeid
Det har vært avholdt 5 styremøter, hvorav 21 saker behandlet.
Året 2017 har vært ett innholdsrikt år både i form av aktiviteter for barn og voksne, samt.
Større oppgraderinger både på bygging/renovering i form av oppgradert klubbhus, og i selve
stall i form av ny stallinnredning.
Styret har hatt som fokus å jobbe med positiv generell drift av ride-klubben, ride-skole og
ride-hall.
Styrets arbeid gjennom 2017 har både vært effektivt og konkret i form av praktiske og
økonomiske oppgaver. Målet for styret i GRKK 2017 var å ivareta klubben sitt potensiale for
positiv utvikling, samtidig beholde den positive økonomiske trenden som har vært de siste
årene. Dvs. ”normalt” positivt årsresultat, og samtidig opprettholde den økonomiske
beholdningen (bankbeholdning). Klubben har som mål å drive ”null resultat” uten verken
større positivt eller negativt resultat.

3. Arrangement/aktivitet
Rideskole vår/høst
Stevnetrening i sprang og dressur 29/4, 30/4, 13/5, 14/5, 30/9 og 01/10
Temadager:
• Hov stell teori og praktisk demo
• Sikkerhetstrening med hest i hallen
• Voltige demonstrasjon
• Generelle Dugnader
• Treningshelger Marianne Sandbakken 3 helger
• Laget promo film
• Dopapir dugnad
• Dugnad ny boks innredning, klubbhus.
• Loppemarked i hallen 1 mai
• Sprangtrening og mounted games trening i høstferie
• “Bli tryggere med hesten” for nybegynnere, to dager i høstferien
• Juleshow
• Medlemsmøte er ikke avholdt i 2017

4. Stevner
Sprang og dressur stevne 10/6-11/6 og 14/10-15/10, klubbmesterskap

5. Medlemmer
Klubben har pr 31/12-2017, 137 medlemmer.

6. Representasjon
Klubben har representert i på forskjellige arenaer med fine resultater og positiv utvikling.

7. Hester
Klubben disponerer pr 31/12 -2017, 6 hester/ponnier:
•
•
•
•

Silke, Shetlandsponni - Normal helse
Windy, welshponni- Normal helse
Rabben, nordlandshest- går ureint og er under utredning-februar/mars kommer
vetrinær og tar siste avgjørelse sammen med oss
Tellus, fjording- Normal helse

•
•
•

Muscat, new forest- Normal helse
Jakk, irsk sportsponni- Normal helse
Chester, dansk sportsponni- Normal helse

•
•

Windy kjøpte GRKK våren 2017
Chester kjøpte GRKK høsten 2017

Vi har fantastisk fine, snille og velskolerte rideskolehester som vi kan vare stolte av!
Sitat, Lollo!

8. Ungdomsgruppen aktiviteter
•
•
•
•

2 x Høydehopping
Mounted games
Ridetur til Budalen med grilling og filming til Promofilm
Sosial kveld hjemme hos Maiken D. Djønne med visning av film

9. Økonomi
Klubben har god likviditet.

