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ÅRSBERETNING for SELBU HESTESPORTSKLUBB 2016 

2016 har vært ett fint og nokså aktivt år for Selbu hestesportsklubb. Selv om vi ikke har hatt like 

mye aktivitet som i 2015, har vi likevel hatt en jevn flyt av arrangementer både i egen regi men 

også i samarbeid med andre, og vi ser frem til flere spennende aktiviteter med hest i fokus også i 

2017. 

Styret har fortsatt å ha styremøter en gang pr måned, noe vi kommer til å fortsette med, og 

Facebookgruppa har fungert som en god kommunikasjonskanal fra styret til medlemmene, og 

medlemmene imellom. Websidene brukes til å få ut viktig informasjon til medlemmene og andre 

interesserte. Der poster vi i tillegg stevneresultater og bilder fra arrangement. Send gjerne inn 

bilder og resultater slik at vi kan poste det på websidene. Send til: livsvisjon@live.no  Klubbsidene 

finner du på www.selbuhestesportsklubb.com Facebookgruppa vår finner du ved å gå inn på 

Facebook og søke på: Selbu hestesportsklubb. 

Det nye systemet i forhold til medlemslister, mail, sms er ikke oppe å kjører enda. Det jobbes med 

saken, mens vi fortsetter å kommunisere med medlemmene våre via websidene og Facebook. 

Her kommer en kort oppsummering av 2016 med Selbu hestesportsklubb.  

 Januar: I årets første måned var det trening med Liv Korssjøen Hiberg, og vi fortsatte det flotte 

samarbeidet med henne som vi startet høsten 2015. Websiden vår ble satt opp og lagt ut. 

 Februar:  En gjeng medlemmer av klubben dro sammen med hestelinja på Peder Morset 

folkehøgskole til Arctic Equestrian Games i slutten av februar. Der heiet vi på Benjamin Sverdrup 

som hadde kvalifisert seg til å delta på FERD rideskolecup i sprang og dressur. Der gjorde han en 

fin figur og hadde en stor og begeistret heiagjeng i salen! 

 April: Planleggingen av flyttbare feltrittshinder ble påbegynt. 

 Mai: Tradisjonen tro ble Vårrittet arrangert, og som alltid med fulltegnede påmeldingslister og 

god stemning. Fantastiske kostymer og flinke hester og ryttere, og mange flotte premier.  

Tidlig denne måneden ble det lagt ned mye dugnadsarbeid da noen av de flyttbare hinderne ble 

bygget i forbindelse med det planlagte knøttecup stevnet i juni. Trær ble felt, og tatt ut av skogen 

og fraktet til byggestedet på gammelmåten: med hest. Veldig moro! 

Søndag 8. mai ble det organisert klubbtur for medlemmene. Turen gikk fra Stall PMF og opp til 

gapahuken som tilhører folkehøgskolen. Det var ett strålende vær! Klubben spanderte pølser med 

brød og lompe. 10 ekvipasjer og en hund var med, samt følgebil med mat og noe utstyr.   

En  liten gruppe medlemmer, samt “uskikkelige Morten”, klubbmaskoten vår , deltok i borgertoget 

på 17.mai med bannere og plakater for Selbu hestesportsklubb.   

Siste helgen denne måneden kom Malvin og holdt feltrittstrening for de som var interessert, og 

hjalp til med å bygge de siste hinderne, og sette opp feltrittsløype før treninga. Meget 

kunnskapsrik mann og vi lærte masse nyttig! 
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 Juni: Første uka i juni skulle det være knøttecup D-stevne i regi av klubben. På grunn av mangel 

på dressurdommer ble dette stevnet avlyst og vi arrangerte feltritt-trening istedet. Dette ble 

meget vellykket tross alt, og alle som deltok hadde en flott dag, og vi fikk en generalprøve på den 

oppsatte knøttecup`en i oktober, selv om det ikke ble i konkurranseform.  

 August: Noen av klubbens medlemmer laget agilitybane for hest, og agilitybanen ble satt opp i 

ridehallen på PMF. 

 September: En gruppe av medlemmene var med og hjalp til med leieridning og kjøring på 

Friluftslivets dag ved PMF. Strålende vær, snille hester og kjempegod innsats fra de frivillige gjorde 

at det ble en meget hyggelig dag. 

 Oktober: Søndag 2. oktober sto vi som arrangør for knøttecup D-stevne her i Selbu. Stevnet fant 

sted rundt stallen ved Peder Morset folkehøgskole. 14 ekvipasjer var påmeldt fra både sør –og 

nordtrøndelag, og vi hadde to klasser: ponni og hest. Stevnet gikk som en drøm, alt gikk på skinner! 

Klubbens eneste deltaker på stevnet var Benjamin Sverdrup med Obelix, og han vant i sin klasse.  

 Desember: I samarbeid med hestelinja på PMF hadde vi klubbstevne i sprang 18.desember. 

Imponerende nok, søndagen før jul, hadde vi 18 startende! Vellykket stevne som dermed rundet 

av aktivitetene for 2017 for klubben. 

Treningene med Liv Korssjøen Hiberg har vært svært vellykket, og fortsetter inn i 2017. Hun 

underviser i tømmekjøring, kjøring og dressur på alle nivåer. Klubbens medlemmer har også vært 

ivrige på å ri på turer, også utenom oppsatt klubbtur. Det ble dessverre ikke avviklet 

medlemsmøter i 2016. Vi håper å få det til i løpet av 2017. 

Vi vil gjerne i år som i fjor også løfte fram medlemmene våre som har vært ute og startet på 

stevner i året som gikk! Vi gratulerer med kjempeinnsats. På årsmøtet i år vil vi påskjønne denne 

innsatsen, og gir den som har vært mest aktiv en premie. 

Når det gjelder dugnadstimer for klubben er vi helt avhengige av god deltakelse fra medlemmene 

for å få gjennomført det vi planlegger. 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.  

N.B. Husk årsmøtet lørdag 11.februar kl 13.00 i klubbhuset på Selbu travbane på Vikaengene. 

Saksliste blir nedlastbar på websidene under fanen: “Årsmøtet 2017” og fås på selve 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. På siste side finner du 

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!  
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Kontaktinformasjon:  

 Leder: Kine Aaltvedt, Tlf: 92089420 E-post: aaltvedtkine@hotmail.no  
 Nestleder: Kari-Ann Lamøy, Tlf: 90258591 E-post: livsvisjon@live.no   

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

 

Medlemskontigenten  

Innbetales til konto nr:  4285.15.44822  

 Enkeltmedlemskap kr 350,-  

 Familiemedlemskap kr 500,- pr år. 

Husk å merk betalingen med hvem som skal stå som hovedmedlem. 

For nye medlemmer:  Send mail til Kine Aaltvedt (aaltvedtkine@hotmail.no ) 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 

 


