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MEDLEMSBREV SELBU HESTESPORTSKLUBB 2015 
 

Vi ser tilbake på ett flott år for klubben,  med mange arrangementer både 

i regi av klubben og i samarbeid med andre involverte i hestemiljøet i 

Selbu.  

Styret har hatt styremøter en gang pr. måned året gjennom. Her har vi tatt opp aktuelle tema, 

og har planlagt både større og mindre arrangement, såvel som det rent administrative og øvrig 

organisasjonsarbeid. Facebook har i år som i fjor blitt brukt til å kommunisere med 

medlemmene våre i tillegg til at hjemmesiden har blitt oppdatert jevnlig. Vi har blant annet fått 

inn mye informasjon med stevneresultater for klubbens medlemmer, samt bilder fra 

arrangement. Vi har sendt ut medlemsbrev på e-post, og nytt fra januar er at vi har nye 

klubbsider! Se klubbsidenes webadresse i kontaktinformasjonen nederst i brevet. 

 

Det jobbes fremdeles med å få på plass det nye systemet i forhold til medlemslister, mail, sms. 

Vi har håp om at det er oppe og går i løpet av våren 2016. Mer informasjon om dette blir gitt 

fortløpende via klubbsidene. 

 

Her kommer en kort oppsummering av 2015 med Selbu hestesportsklubb. 

 

 Februar: Året startet med årsmøte i februar. Silje Hornnes Walslag gikk av som leder og ble 

nestleder, og Kine Aaltvedt tok hennes plass som leder. Klubben endret navn til Selbu 

hestesportsklubb. Årmøtet vedtok endringer i klubbreglene, som ble sendt inn til 

idrettskretsen for godkjenning.  

 Mars: Allerede i mars hadde vi klubbstevne i klassene fra 20 cm til 80 cm, Clear Round. 

Arrangementet ble lagt til ridehallen på Peder Morset folkehøgskole. Mange stilte opp på 

dugnad i forbindelse med arrangementet, og alt gikk på skinner! Det var mange som fikk 

prøve seg på hvordan det kan være å starte på ett stevne, noe som også var hensikten. 

 April: Vi hadde medlemsmøte på klubbhuset på Vikaengene. Her informerte vi 

medlemmene om kommende aktiviteter, og planer for året.  Hestelinja på PMF, med Mette-

Maja Sverdrup som primus motor begynte på arbeidet med å rydde feltrittsløypa på 

Vikaengene.  

 Mai: Vårrittet gikk av stabelen med fulltegnede påmeldingslister og god stemning. Mange 

hadde tatt turen til Selbu denne dagen, og det var ett yrende liv på Vikaengene. Mye pen 

ridning, og mange flotte premier. Igjen ett fantastisk fint arrangement for både to –og 

firbeinte vi er stolte av.  

Noen av klubbens medlemmer, samt hesten Bajar, deltok i borgertoget på 17.mai med 

bannere og plakater for Selbu hestesportsklubb. 

Denne måneden ble også påstigningsrampa satt opp i tilknytning til ridebanen vår på 

Vikaengene. 
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 Juni: Første uka i juni ble det arrangert en litt lengre ridetur for medlemmene. 11 ekvipasjer 

startet fra Ryggen gård i Innbygda, og red langs pilegrimsleden, og opp til “Hoppbakken”. 

Der ventet ett av våre medlemmer med bål og varm bålkaffe. Klubben spanderte pølser med 

brød og lompe. Vi red tilbake via Garberg og avsluttet på Ryggen gård igjen. Klubben satser 

på å arrangere flere turer i året som kommer, for dette var en virkelig fin tur, selv om det 

regnet litt! 

 August: Vi hadde medlemsmøte på Vikaengene i slutten av august med info om høstens 

planer. 

 September: En av klubbens medlemmer tok initiativ for å få Liv Korssjøen Hiberg fra Hiberg 

hestesenter til å komme hit til Selbu og ha undervisningstimer i dressur og 

tømmekjøring/kjøring. Det ble mest hensiktmessig å arrangere denne undervisningen ved 

Stall PMF i tilknytning til Peder Morset forlkehøgskole, siden flesteparten av medlemmene 

som ønsket å ha time hos Liv holder til ved denne stallen. Klubben sponser kjøringsutgiftene 

for Liv til Stall PMF. Tilbudet har vært svært populært, og Liv har vært i Selbu og hatt timer 

for medlemmene våre en gang pr. mnd fra september. 

Friluftslivets dag, i regi av Peder Morset folkehøgskole, Trondheimsregionens friluftsråd i 

samarbeid med lag og foreninger gikk av stabelen i midten av september. Her deltok Selbu 

hestesportsklubb på dugnad med medlemmer som gjorde det mulig for publikum å prøve 

forskjellige aktiviteter med hest. Det var anledning til å sitte på med hest og vogn, gratis 

leieridning og voltige.  

 Oktober: Klubben ble spurt om å være med på dugnad på årets TV-aksjon: “Vi skal vokte 

regnskogen”, og noen av medlemmene deltok som bøssebærerere. 

 November: 1. november hadde vi banetrening for klubbens medlemmer, men også åpent 

for andre som ønsket å delta. Siden det var dagen etter Halloween hadde vi oppfordret de 

startende til å kle seg ut for kostymeopping. Beste kostyme ble premiert, og det var mange 

flotte og kreative kostymer, pen ridning og ett trivelig arrangement.  

Igjen var vi så heldige å få veterinær Trine Brændmo til å komme og ha foredrag om 

førstehjelp og sårstell på hest. Dette er både nyttig og interessant, og ikke minst viktig for 

alle som driver med hest, uansett nivå.  

Kine Aaltvedt og Kari-Ann Lamøy tok sprangdommeraspirantkurs (SDA) i slutten av 

måneden. Det betyr da at klubben er godt rustet med tanke på teknisk personell for 

fremtidige klubbstevner o.l. 

 Desember: Årets juleavslutning ble ett forrykende juleshow i samarbeid med hestelinja på 

PMF. Det var så vellykket at vi ønsker å ha dette som fast innslag som avslutning på året, og 

håper det skal bli mulig å gjennomføre.  

 

Ut over nevnte aktiviter måned for måned vil vi løfte fram de av medlemmene våre som har 

startet på stevner i året som gikk! Her har det vært en bra aktivitet, og super innsats! Det har 

vært startet i alt fra utvidede klubbstevner, til sommerstevnet på Øysand, knøttecup i feltritt 

både i Orkanger og på Vang på Hedemarken, i tillegg til Fjordhest NM. En av medlemmene våre 
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har dessuten kvalifisert seg til å ri på FERD rideskolecup på Arctic Equestrian Games ved 

Oslofjord Conventionsenter i februar.  

 

Klubben har også kommet som nr 5 på AEG promotion Cup 2015/2016 ved at en stor gruppe av 

medlemmene har kjøpt billetter og skal være publikum på AEG i år.  

Premien for å komme som nr 5 i AEG promotion cup er: 2 invitasjoner til Horze Jumping Cup, 

1 invitasjon til AEG ponni Cup, 1 invitasjon til Horze Dressur Cup. Det betyr at dersom vi hadde 

hatt medlemmer som hadde vært kvalifisert  til det, kunne vi deltatt med hele 4 ekviapasjer i 

dette internasjonale arrangementet. Kanskje til neste år? 

 

I tillegg kan vi også nevne at medlemmene våre ha hatt mulighet for å delta på 

horsemanshipkurs med den kjente treneren Frank Mierwaldt. Ansvarlig for denne aktiviteten er 

Mette-Maya Sverdrup.  

 

Økonomien er bedre og vi føler at vi har hatt flott fremdrift og kvalitet over aktiviteter og 

arrangement. Vi er helt avhengige av god deltakelse fra medlemmene for å få gjennomført det 

vi planlegger, og vi vil med dette takke for all dugnadshjelp i året som gikk til de som har vært 

med å realisere det vi har ønsket å tilby av aktiviteter for våre medlemmer. 

 

OBS!!  ÅRSMØTE den 13.mars kl. 17.00 – 19.00  

med sosialt samvær for medlemmene etter årsmøtet! 

 

Saker til årsmøtet må sendes inn og være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet (innen 

28.01.2016).  Saksliste sendes ut på mail en uke før møtet. 

 

De som er stemmeberettiget må ha vært medlemmer i minst en måned, og for tidligere 

medlemmer må kontigenten være betalt senest 1 uke før årsmøtet. Vedlagt ligger faktura for 

medlemskontigenten.  

 

Kom gjerne med tilbakemeldinger om hvordan DU opplevde året som har gått, og tips til hva 

som bør gjøres annerledes, eller hva du kan tenke deg av aktiviteter i året som ligger foran 

oss. Kanskje kan vi samarbeide om å få det til? Har du/dere spørsmål om driften av klubben, 

styret, aktiviteter eller lignende, ikke nøl med å ta kontakt!  
 

Kontaktinformasjon: 

 Leder: Kine Aaltvedt, Tlf: 92089420  E-post: aaltvedtkine@hotmail.no 

 Nestleder: Silje Hornnes Walslag, Tlf: 93668989  E-post: silje_hw@hotmail.com 

 Sekretær: Bjarne Lamøy,  Tlf: 47442149  E-post: parsifalus@hotmail.com 

Webside: http://www.selbuhestesportsklubb.com/ 
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