Årsberetning for Skånland Stall og Rideklubb 2020
Styret i Skånland stall og rideklubb har i 2020 bestått av:

Leder: Martine D Martinsen
Nestleder: Pål Brodtkorp
Kasserer: Vidar Solbakken
Sekretær: Anne Berit Dybvik Hansen
Styremedlem: Siv Linda Solbakken
Styremedlem vara: Maria Bakkland
Ungdomsrepresentant: Pernille Tretvoll Ellingsen
Ungdomsrepresentant : Stine Brodtkorp
Revisor: Viggo Nilssen
Sportslig leder: Birgit Normann
Det har i perioden ikke vært avholdt mange fysiske styremøter, men mange
saker er blitt diskutert på digitale løsninger.
Viktige saker:
Ny hjemmeside.
Søknader på pengestøtte.
Innkjøp av div utstyr som, UTV, harv, utstyr til rideskolehestene osv
NAV og arbeidstrening.
Administrering og oppfølging ifht utleie på hybelhuset og klubbhuset.
Møte med Sigma ang ny avtale.
Arbeid i forkant av bygging av salskap i salrommet.
Søknader om midler i forb med tapte inntekter pga Corona.
Samordnet rapportering, momskompensasjonsøknad osv
Mye jobb ifht nedstegning i forb med Corona i rideskolen ang kompensasjon
osv.
Avlysning Midtsommerstevnet.
Åpen dag i stallen.
Slåtta.
Innkjøp av høy for videre salg og til eget bruk.
Brønnøysundsregisteret.
Avtaler med Folkehøyskolen Nord Norge ang valgfag.
Lena ansatt 100%, arbeidsinstruks osv.
Oppussing av leilighet i hybelhuset før utleie.
Spleis på kommunikasjonsutstyr.
Møte med forsvaret.
Samarbeid med Brannskolen.
Gjelstenstipendet.
Juleshow avlyst.

Julegaver, julelunsj ansatte stallen.
Medlemsmøter, ingen pga restriksjoner ifht Corona.
Investert utstyr:
Materialer til bygging av salskap.
Materialer til oppussing i leilighet i hybelhuset.
Stallens økonomi har i 2020 vært grei. Vi har hatt nesten full stall og fullt i
hybelhuset. I tillegg har klubbhuset vært utleid i perioder. Rideskolen har hatt
greit med elever gjennom året, vi har fått rekruttert nye elever, samt flinke
ryttere som også deltar på klubbens treninger og helgekurs.
Coronaen har gjort at vi har hatt redusert drift i flere ledd, men noe av dette
har vi fått kompensasjon for. Likevel har det merktes godt økonomisk at det har
vært mindre aktivitet.
Rideskolen har vært to dager i uken, og disse dagene har vært fylt opp.
Noen uker har det vært stopp i rideskolen pga Corona.
Stallen har i 2020 hatt hestene Stallgubben, Høibyfaks og Maika.
Findus, Torina, Knerten og June på helfor.
Stallen har inngått en avtale ang Gio til rideskolen. Denne er unghest som kan
ha potensiale som rideskolehest etter hvert. Lena rir den inn/til.
Pr. 31.desember 2020 hadde vi 15 hester på stallen.
Vi har hatt Tilpasset ridning med Lena Tretvoll hver mandag og fredag. Der har
det vært stabilt 3-4 deltakere gjennom hele året, med noen unntak ved stopp
pga Corona.
Sigma har hatt 2 faste dager/uke i stallen, men dette tilbudet har vært slutt på
siden nedstegningen pga Corona.
Ansatte i 2020 har vært:
Monika Nora Nilssen, stallansvarlig.
Celine Tretvoll Dahlberg, vikar.
Lena Tretvoll, daglig leder/rideinstruktør.
Caroline Våg Asvald, Rideinstruktør
Arnhill Osvoll har vært vikar i stallen og ansatt på arbeidstrening gjennom Nav.

Medlemsantallet i 2020 har vært stabilt. Ca 150 medlemmer totalt.

Årsrapport fra sportslig leder i Skånland stall og Rideklubb 2020
Det har igjennom året vært avholdt treninger med Dagny
Tidemandsen i sprang og noe bakkearbeid/dressur. Ikke så mange som forrige
år pga korona.
Lite stevner har det også blitt i sesongen 2020.
Videre har vi Laila Ruud som har vært noen år her hos oss, og ønsker
å komme å undervise i dressur.
I løpet av året har vi hatt treninger ca 1 gang i mnd. med Laila. Ho
underviser i enkelt timer og disse treningene blir ganske fort fylt opp.
Her har vi også over tid sett at utviklingen på rytterne har gått
oppover og kommet seg opp i klassene på dressur stevnene.
Dessuten har vi mange unge dressur ryttere og det er ei flott
utvikling.
Lena har også et ønske om å ha klubb treninger, men har noe mye å
gjøre i hverdagen så det har ikke blitt så mange her. Men ønsker å ha
klubbtreninger i sprang.
Det nye tilskuddet høsten 2020 er Erik Magnus Pontini. Han
underviser i dressur og tar enkelt timer eller maks 2 på timen. Her har
det vært fullt. Mellom 15 og 20 ekvipasjer som har vært med på disse
treningen. Erik er fornøyd og over veldet for at det er så mange som
ønsker å være med på disse timene. Erik er startet opp nå med
ridelærer utdanning.
Kort oppsummert har vi tilgang til gode trenere, har hatt jevnlige
treninger. Noen har dessverre blitt avlyst pga av korona. Vi er en liten
klubb men har et høyt aktivitets nivå, og det er tilbud for alle nivå.
Vi har igjennom sesong 2020 vært representert på noen stevner, fine
prestasjoner har vi å vise til. Ingen nevnt ingen glemt. Det har vært
lite stevner pga korona. Håper at året 2021 blir et bedre stevne år.
Vil med dette takke alle klubbens ekvipasjer for en iherdig innsats på
treningene våre, og at vi i lag kan ha det fint når vi er ute og starter
stevner. Vi er gode på å støtte opp om hverandre.
Som sportslig leder ser jeg frem til fortsettelsen.
Birgit Normann
Sportslig leder Skånland stall og Rideklubb

