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ÅRSMELDING for SELBU HESTESPORTSKLUBB 2018 

Enda ett år har passert for den vesle rideklubben vår, og det er igjen tid for å oppsummere året 

som har gått.  

Styret har møttes til 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.

 

Her kommer en kort oppsummering av 2017 med Selbu hestesportsklubb.  

 Februar:  Årmøtet ble avholdt 11.februar, og en av sakene på årsmøtet var om klubben skulle 

flytte ut av lokalene på Vikaengene, noe som ble enstemmig vedtatt. Klubben flyttet alt utstyr og 

inventar ut fra klubbhuset på Vikaengene i februar måned. “Flyttelasset” ble satt omkring hos 

medlemmer av styret i påvente av nye klubblokaler. 

 April: 6.april kom Gunn Volden og hadde demo for klubbens medlemmer om A`vera sine 

produkter til og for hest på A-klassrommet.  

22.april hadde vi klubbstevne i ridehuset i tilknytning til Stall PMF. Det var ett vellykket stevne 

med 17 startende. Flinke ryttere og hester! 

I april fikk klubben også muligheten for både medlemmene våre, og andre å betale med Vipps.  

 Mai: 4.mai var det dugnad på området rundt travbanen på Vikaengene i forkant av årets Vårritt. 

Vårrittet gikk av stabelen 7.mai, og var tradisjonen tro en fantastisk miks av flinke ekvipasjer og 

flotte kostymer! 

15 av klubbens medlemmer, og to hester deltok i borgertoget på 17.mai med bannere og plakater 

for Selbu hestesportsklubb. Nordlandshoppa Blessa og fjordingen Birk var stødige “paradehester” 

denne dagen.  

Siste to ukene av mai var det intens dugnadsaktivitet for å få ferdig vannhinderet, grøfta og 

opp/nedhoppet før knøttecup i juni. Selv om vi jobber mye på dugnad, har vi det også kjempegøy! 

Dugnadskomiteen så dagens lys i mai, og vil komme skikkelig opp å gå i løpet av våren 2018. 

 Juni: I forkant av knøttecup hadde vi feltrittscamp med Malvin Paulsen fra 2.-5-juni. Dette var 

herlige dager, med mye fart og moro, og en trener med lassevis av kunnskap som han villig delte 

med oss og deltakerne på feltrittcampen. Søndag 11.juni braket det løs med årets første D-stevne 

knøttecup i området rundt Stall PMF. Vi ble igjen imponert over pen ridning, fart og spenning, 

skadefritt arrangement og super stemning!   
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 Juli og August: Sommerferie! 

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

Friluftslivets dag ved PMF i starten av september. Strålende vær, snille hester og kjempegod 

innsats fra de frivillige gjorde at det ble en meget hyggelig dag.  

Etter feltrittstrening med Mette-Maya Sverdrup lørdag 16.sept. for en gruppe entusiastiske 

feltritt-ryttere, arrangerte vi søndag 17.september årets andre D-stevne i knøttecup. Vellykkede 

arrangement både treningen og stevnet, og alle var strålende fornøyde. Flott innsats fra klubbens 

medlemmer også på dette stevnet, og dugnadsgjengen sviktet som vanlig ikke de heller!   

 November: 12. november hadde vi klubbstevne med klubbmesterskap. I 

klubbmesterskapsklassene hadde vi direkte omhopping, noe vi ikke hadde hatt før. Det gikk 

kjempebra! Klassene ponni og hest ble slått sammen pga få deltakere, og Maja Lund Båsberg med 

Aron Ley fikk 1.premie i både 70 cm og 80 cm. Klubbmester ble Hilde Mari Røset med Mia Malla 

pga tid. 

 Desember: Eneste arrangement i desember ble juleshowet i samarbeid med hesteliv på PMF. 

Men FOR et show, og FOR en avslutning på året! Her var det både fart og moro med sketsjer, 

gymkhana, høydehopping, Lucia, kjøring og mye mer!  

 

I 2017 hadde vi begrenset med klubbtreninger, ut over de som ble arrangert i forbindelse med 

knøttecup. 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 Peder Morset folkehøgskole. En 

gruppe har for eksepmpel trent en del horsemanship sammen minst en gang i måneden. Klubbens 

medlemmer har også vært ivrige på å ri på turer. Det ble ikke avholdt medlemsmøter i 2017. Vi 

håper å få det til i løpet av 2018. 

Aktivitetsnivået i 2017 har vært noe lavere enn tidligere år. Det er mye på grunn av at vi har 

konsentrert fokus på arrangementer slik som klubbstevner og knøttecup. I 2018 ønsker vi å øke 

aktivitetsnivået vårt, og håper du som medlem kan være med å bestemme hvilke aktiviteter og 

arrangement du vil ha.  

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

stevner i løpet av fjoråret! Vi gratulerer med kjempeinnsats.  

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.  

Dette året har vi lyst til å påskjønne ekstra dugnadsinnsats blant våre medlemmer, og de/den som 

mottar denne påskjønnelsen offentliggjøres på årsmøtet. 

N.B. Husk årsmøtet lørdag 3.mars kl 16.00 i A-klasserommet på Peder Morset folkehøgskole. 

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

De som er stemmeberettiget må ha vært medlemmer i minst en måned, og for tidligere 
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medlemmer må kontigenten være betalt senest 1 uke før årsmøtet. Se nederst i årsmeldingen, 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!  

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 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 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 

 


