
Årsberetning 2020
Midt-Gudbrandsdal Ride- og Kjøreklubb

STYRET FOR 2020
Leder: Therese Heramb.
Nestleder: Jan Erik Aamold.
Kasserer: Anne-Lene Markussen.  
Sekretær: Bjørnulf Sundstrøm. 
Styremedlem: Aina Kolobekken.
Styremedlem: Henning Olstad.
Varamedlem: Anniken Lindsø.

Valgkomité: Birgitte Bay, Stine Løkken, Solvår Gaustad og vara Elise Rudi.  

Medlemstallet pr 31.12.20 var 160.

Det har vært avholdt seks styremøter gjennom året, dessuten har det vært sporadisk 
kontakt via e-post og telefon. 

KOMITEER OG UTVALG I 2020
Juniorkomiteen 
Vi hadde tenkt å arrangere filmkveld eller lignende for medlemmene i klubben, men 
det kunne ikke gjennomføres pga. covid-19. Det har også vært snakk om å sette fram 
et bord under stevner med utstyr vi har til salgs, men det har ikke vært stevne etter at 
det ble snakk om det. Det har vært lite aktivitet grunnet covid-19, men vi gleder oss til 
nytt år og flere muligheter da.
Ved Martine Sundstrøm, Astrid Rønningen, Mathea Høystad og Camilla Stebergløk-
ken.

Kioskkomiteen
Aktiviteten i kiosken følger aktiviteten i klubben ellers, spesielt aktiviteten på Frya.  
Det har i året som gikk vært mindre stevner og arrangementer enn tidligere grunnet 
covid-19, men høststevnet gikk som vanlig med salg av kioskvare, kaker og varm-
mat. En stor takk til kakebakerne som leverer mange gode kaker til arrangementer! Vi 
forsøker å ha et greit vareutvalg av rett-i-koppen-retter, varm og kald drikke og sjoko-
lade til enhver tid siden kiosken er tilgjengelig for alle som trener eller oppholder seg 
på Frya, med selvbetjening og betaling med vipps. Vi tar stort sett en ukentlig status 
i kiosken og kjøper inn og fyller på etter som varene går. Tar gjerne innspill på andre 
varer eller andre ting som kan endres.
Ved Karen Ødegård Hagen og Ritt Nielsen.

Satsningsgruppe dressur
Det har vært tilbud om ukentlige treninger hver fredag i ridehallen på Frya. Til tider 
god og stor oppslutning.
Ved Aurora van der Velpen.



Ellers har de andre oppgavene og tidligere komitéarbeide tilfalt styret.

GAVER I 2020
• Tildelt 50.000.- til prosjektmiddler for utbedring av staller fra Sparebank 1, og 

brukes i løpet av 2021.
• Tildelt 50.000.- til prosjektmiddler for utbedring av naturbane fra Sparebankstif-

telsen, og brukes i løpet av 2021.

STEVNER 2020
• Grunnet covid-19 ble dessverre vinter- og vårstevnet avlyst.
• D-stevne dressur på høsten med innlagt klubbmesterskap.
• UK-stevne sprang på høsten med innlagt klubbmesterskap.

Klubben har vært representert i både sprang og dressur utenom klubbens regi, selv 
om covid-19 har satt sine begrensninger i år. Dressurstevnene har hatt bra deltagelse. 
Sprangstevnene er det fortsatt liten deltagelse på. Det er laget tilbud med barne- og 
ryttertestklasser lokalt som har vært svært vellykket. 

MESTERSKAP 2020
Vi har en ivrig gjeng med dressurryttere som stilte til start på KM dressur.
KM ponni lag: 
• Camilla Stebergløkken og Joyce Valerie
• Emma Hagen og Mali
• Tiril Letrud Bergheim og Aveca

KM Individuel ponni: 
• Tiril Letrud Bergheim og Aveca
• Camilla Stebergløkken og Joyce
 
KM jr/young rider lag: 
• Siri Stuen og Millenia
• Amanda Hansen Møller og Meline 
• Leah Andersen Trane og Lykkes Saga

KLUBBAKTIVITETER 2020
Det har gjennom hele året vært arrangert en rekke kurs og treninger.  
Aktivitetene har økt generelt.
• Sprangtreninger har vært avholdt med Anne Marit Tangnes. 
• Treninger i sprang, dressur og bomarbeid har klubbens medlemmer muligheter 

til å delta på treninger med Marianne Sandbakken, Cathrine Midtbu og Therese 
Heramb. 

• Tømmekjøring, kjørekurs og treninger med Kristine Steine Sundt.
• Anita Stebergløkken, Therese Heramb, Martine Sundstrøm og Aurora Van Der 

Velpen gir tilbud om undervisning jevnlig i ukedager. 
• Ridekurs på lånte hester fra stallen arrangeres fire kvelder hver uke.
• Geir, Victoria og Johan Sebastian Gullliksen besøkte oss i jula og Victoria avholdt 

sprangtrening.
• I tillegg har det vært avholdt dugnader på Frya.

Det har vært store planer og ønsker om å arrangere mer og flere aktiviteter, men 
covid-19 har dessverre satt sine begrensninger for gjennomføring dette året.



RIDEHALLEN
Ridehallen blir mer og mer brukt. Både til egen trening, utleie og ridekurs. 
Det er nesten daglig tilbud om ukentlig treninger for alle aldrer. Det er plass til flere 
aktiviteter, og alle som benytter seg av hallen er godt fornøyde. Også i år er den 
benyttet til kåring av værlam. Aktive gjeterhundtrenere har også leid hallen. Bunnen 
i ridehallen er utbedret igjen etter flommen i 2018. Det er lagt inn ny sand og ny flis, 
samt rettet ut grunnen.

STALLENE
Stallen har vært tilnærmet full hele året. Det tok seg opp på høsten 2020 da kursstal-
len også ble tatt i bruk, og vi fikk satt inn to nye boksinnredninger. Perioder også med 
utegangshester. Flere dugnader med rydding og gjerding hvor oppstallører og medle-
mmer har deltatt. Kursstallen er bra benyttet ved kurs, samlinger og stevner, og stall 
Sannø har månedlige treningshelger på Frya. Det er gravd ned strøm og vann til alle 
paddockene, for å forenkle arbeidet med dugnadsstallen.

ANLEGGET
Det ble utbedret store deler av grunnen utenfor hallen for å unngå oversvømmelse og 
skumle hendelser da det samler seg is og vann der store deler av året. Dette ble gjort i 
sammenheng med legging av strøm og vann til paddockene.

POKALER 2020
Klubbmestere for 2020: 
Sprang ponni: Signe Dalbak og Buffy.  
Sprang hest: Martine Sundstrøm og GG Sean First.
Dressur junior: Martine Sundstrøm og GG Sean First.
Dressur senior: Leah Andersen Thrane og Lykkes Saga.

Fikk ikke avviklet Ingrid Synnøve Træets minnepokal i år, grunnet avlysning av 
vårstevne grunnet covid-19.
Flere av klubbens medlemmer har deltatt på flere stevner med gode resultater. 

Fremskrittspokal for 2019: Tiril Letrud Bergheim.
Vinner av fotokonkurransen 2019: Astrid Rønningen.

Styret 
MGRK


