
ÅRSBERETNING for SELBU HESTESPORTSKLUBB 2019  

Da er det igjen tid  for en oppsummering av enda ett år med klubben.  

I 2018 har vi konsentrert oss mest om knøttecup og å supplere og ferdigstille den 

flyttbare feltritthinderparken vi har opparbeidet. 

Styret har fortsatt å avholde styremøter en gang pr måned. Dette fungerer helt 

utmerket, og det ønsker vi å fortsette med. De siste årene har vi brukt Facebook 

flittig, både som informasjonskanal fra styret til medlemmene, men også til 

kommunikasjon styret imellom. Websidene til klubben er også en informasjonskanal 

vi bruker en del. Husk å send inn bilder og stevneresultater slik at vi kan poste det på 

websidene.  

Kontaktinformasjon: 

Klubbens E-postadresse: selbuhestesportklubb@hotmail.com 

Klubbsidene finner du på www.selbuhestesportsklubb.com 

Facebookgruppa vår finner du ved å gå inn på Facebook og søke på: Selbu 

hestesportsklubb.  

Her kommer en kort oppsummering av 2018 med Selbu hestesportsklubb.  

 Mars  

Årsmøtet ble avholdt 4.mars. Her ble det noen utskiftninger i styret, og vi takket Kine 

Aaltvedt for flott innsats som leder, og ønsket Bjarne Lamøy velkommen som ny leder 

i klubben.  

Klubben arrangerte årets første klubbstevne. Denne gangen hadde vi feil og 

stilklasser, og sprangstildommer Anita Kvam og SDA Kari-Ann Lamøy dømte dagens 

klasser. Pen ridning og stor rytterglede preget denne dagen, med null uhell.  

 April 

Denne måneden inngikk Selbu hestesportsklubb en samarbeidsavtale med Peder 

Morset folkehøgskole. Samarbeidsavtalen konkretiserer blant annet priser for 

klubbens bruk av området ved Stall PMF til arrangement og andre forhold som er av 

betydning for klubben.  

 Mai  

Denne måneden sto i dugnadens tegn! Først, tradisjonen tro, hadde vi dugnad på 

Vikaengene i forkant av vårrittet. Vårrittet gikk i år av stabelen søndag 6.mai. 17.mai 

var vi 18 medlemmer som stilte opp i folketoget for klubben. Det var den gode gamle 

stødige fjordingen Birk som trakk stasvogn, pyntet med både bjørkeris, og med flagg.  
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Ett knippe av våre flotte, flinke og kreative medlemmer stilte opp i løpet av hele 

måneden, med både hindertegning, snekring, maling, graving med gravemaskin, 

traktorkjøring, raking og ellers forefallende arbeid. Det ble bygget 5 nye flyttbare 

hinder til feltrittshinderparken vår. Disse blir bla brukt på både trening og selve 

knøttecupen. Det ble utformet rideveier til vannhinderet på jordet bak stallen, og i 

tilknytning til vannhinderet ble det satt opp ett fast hinder. Ett flunkende nytt 

trappehinder ble også bygget. Nå var vi klare for å ta imot Maren Olsen Moshølen, fra 

grenutvalget i feltritt til breddesamling i feltritt ved Stall PMF. Breddesamlingen ble 

arrangert 26.mai. Det ble en fantastisk flott dag med skiftende vær, spennende og 

morsomme hinder, og mye moro! Midt på dagen var det lagt inn lunsj med litt teori 

fra Maren. Veldig vellykket arrangement og vi ser frem til å ha breddesamling i 

starten av mai 2019. 

 Juni 

I forkant av knøttecup ble det avholdt feltrittstrening lørdag 9.juni. Dette er blitt en 

svært populære arrangement, og vi ønsker å fortsette med å ha feltrittstreninger en 

eller flere dager før hver knøttecup, så sant vi får tak i trener(e).  D-stevne knøttecup 

gikk av stabelen søndag 10.juni. Veldig trivelig som alltid, og denne gangen var det 

Lene Heistad som var TD. Vellykket stevne med startende fra hele trøndelag. 

 Juli 

Sommerbeite og sommerferie 

 August 

Vi startet opp etter sommerferien med å møte elevene på hesteliv på PMF og 

informere om klubben. Alle som går på hestelinja på PMF blir automatisk medlemmer 

i klubben det året de er elever på skolen.  

 September 

8 september var det igjen Friluftsdagen på PMF. I år som i fjor stilte klubben med 4 

hester, som vekslet på å gå to og to for leieridning for store og små. Resten av 

måneden var satt av til årets andre knøttecup. Også her hadde vi en trening dagen 

før: 15.september, og selve stevnet var søndag 16.september. Også på dette stevnet 

var Elin Heistad TD for oss. Alt gikk knirkefritt også på dette stevnet, og vi er igjen 

imponert over pen ridning og flinke ekvipasjer som viste stor entusiasme og glede for 

sporten!  

 November 

Søndag 4. november hadde vi klubbstevne igjen, og vi hadde 23 startende. Stevnet 

ble arrangert utendørs, på ridebanen i tilknytning til Stall PMF. Klassene var clear 



round på de laveste klassene og direkte omhopping på de høyeste klassene. Veldig 

gledelig å avrunde året med ett klubbstevne, med så mange flotte og hyggelige 

ekvipasjer.  

Vi startet denne måneden også opp med arbeidet med å få oppgradert 

ridebanebunnen på klubbens ridebane på Vikaengene. Det ble avholdt to dugnader 

der før snøen kom, der det ble fjernet busker og småtrær rundt banen og under 

gjerdet, og gjerdet ble satt midlertidig istand, siden vi planlegger å bytte hele gjerdet 

etter hvert. Da banen ikke er i god nok stand til å brukes stengte vi banen for all bruk 

fra november 2018 og på ubestemt tid. Vi planlegger å fortsette å klargjøre banen til 

oppgradering av ridebunnen våren 2019. Det jobbes også med en avtale med 

travlaget om leie av området. På nåværende tidspunkt har vi ikke ferdigstillet denne 

avtalen, men regner med at det blir gjort i løpet av første del av 2019. 

 

Det ble avholdt kun ett medlemsmøte i 2018. Vi håper å ha flere medlemsmøter i 

løpet av 2019. Aktivitetsnivået i 2018 har vært noe lavere enn tidligere år, og det har 

vært delvis på grunn av at vi har konsentrert fokus på feltritt og særlig knøttecup, 

breddesamlinger, samt en del dugnad i den forbindelse. Vi vil gjerne øke 

aktivitetsnivået vårt i 2019, og håper du som medlem kan komme med forslag til 

hvilke aktiviteter og arrangement du vil ha. Det har kommet inn en del forslag på 

tampen av fjoråret og etter nyttår som vi vil se på, og forsøke å få til å arrangere. 

Blant annet islandshest-trening.  

De av klubbens medlemmer som holder til ved Stall PMF har på eget initiativ lagt opp 

til spontane treninger og moro i ridehuset og ridebanen ved Stall PMF. En gruppe har 

for eksempel trent en del horsemanship sammen en gang i måneden. Klubbens 

medlemmer har også vært ivrige på å ri på turer. 

Sist men ikke minst vil vi benytte anledningen til å takke våre flotte medhjelpere: alle 

som stiller opp med alt fra nydelig pynting, vannbæring, som speaker, ryddehjelp, 

løpejenter/gutter, kjøring, raking og mye mye mer!  Vi hadde ikke kunnet 

gjennomføre arrangementene våre  hadde det ikke vært for dere! 

N.B. Husk årsmøtet tirsdag 12.februar kl 18.00 i A-klasserommet på Peder Morset 

folkehøgskole. Klubben spanderer pizza på de oppmøtte, derfor trenger vi å vite hvor 

mange som kommer, senest mandag 11.februar. Kontakt Kari-Ann Lamøy på tlf/SMS 

90258591, eller send mail til selbuestesportklubb@hotmail.com og gi beskjed. 

 

Saksliste blir nedlastbar på forsiden på websidene, og er tilgjengelig på selve 
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årsmøtet. 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. Se 

nederst i årsberetningen, for informasjon om 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!  

Medlemskontigenten  

Innbetales til konto nr: 4285.15.44822 eller Vipps til 93517. Merk innbetalingen med 

hvem som skal stå som hovedmedlem.  

 Enkeltmedlemskap kr 350,-  

 Familiemedlemskap kr 500,- pr år.  

For nye medlemmer: Send mail til selbuhestesportklubb@hotmail.com  med 

opplysninger om fullt navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og e-postadresse for 

enten enkeltmedlem, eller alle som skal stå som medlemmer i ett 

familiemedlemsskap etter at du har betalt medlemskontigenten.  

 

Med vennlig hilsen styret i Selbu hestesportsklubb 
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