Kolnes
Rytterklubb

Årsberetning for
Kolnes Rytterklubb 2011
Styret har i perioden 24.03-2011 til 29.02.2012 bestått av følgende:
Leder:
Nestleder og sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem, vara:

Hildegunn Posti Svendsen
Carina Brandtzæg (Web ansvarlig)
Berit Bloch-Johnsen – trakk seg i oktober 2011
Ranveig Lode Berntsen
Siv A. Namork – trakk seg i oktober 2011
Marit Stranden (Sportslig leder) – trakk seg i oktober 2011
Hanne T. Eie (Medlemskontakt)
Hans Ivar Ravn-Larsen – styremedlem fra oktober 2011

 Medlemmer
Klubben hadde pr. 31. desember 2011, 141 medlemmer. Dette er en liten oppgang fra året før.
Vi ser imidlertid at ikke alle betaler medlemskontingenten og vil skjerpe inn på rutinene.
 Styrets arbeid
Styret har i denne perioden avholdt 5 styremøter, samt planleggingsmøter foran hvert
arrangement vi har avholdt.
 Sportslige prestasjoner
Klubbens medlemmer blir stadig mer aktive, og våre medlemmer har i året som har gått
representert klubben i både sprang, dressur og distanse.
Sprang
Norgesmesterskap
Maren Stranden/Just Called Harry – 5. plass ponni kat. II
Cathrine Bjordal Tholo/Dark Boy – 6. plass ponni kat. II
Jasmin Kant/Fort Hill og Amalie Bloch-Johnsen/Oatfield Silverado deltok også i NM
Norgesmesterskap (innendørs)
Natalie Østbø/My Irish Luck – Bronse ponni kat. II
Maren Stranden/Just Called Harry – 5. plass ponni kat. I
Cathrine Bjordal Tholo, Amalie Bloch-Johnsen/Magic Montender, Jasmin Kant/Fort Hill og
Lotte Albertsen/Blue Boy deltok også i innendørs NM med gode resultater.
NM-Lag ponni
Kolnes var representert under NM-Lag for ponni på Rogaland og oppnådde bra resultater.
Nordisk-Baltisk mesterskap
Cathrine Bjordal Tholo representerte Norge under Nordisk-Baltisk mesterskap i danske
Midelfart i juli 2011 og høstet nyttig erfaring.
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Kretsmesterskap Ponni Lag
Bronse til Kolnes 3 bestående av Emilie Østbø/Jolly Graadahl, Natalie Østbø/Blacky, Maren
Stranden/Hillary og Jasmin Kant/Fort Hill
AEG
Vibeke Vestrheim/Cherwood – flere gode plasseringer i Small Tour 1.20m
Maren Stranden/Pricilla – 7. plass AEG Ponnicup 1. avd
Ingrid Nevland/Aastrupsgaards Eternety – sterk 5. plass i finalen i AEG Ponnicup
Cathrine Bjordal Tholo/Dark Boy – 1. plass CSI 1m
Amalie Bloch-Johnsen/Magic Montender – 5. plass CSI 1.15m
Emilie Østbø/Jolly Graadahl – 1. plass Power Control Cup
OHS
Amalie Bloch-Johnsen/Magic Montender – flere gode resultater
Cathrine Bjordal Tholo/Dark Boy – flere gode resultater
Klubbmesterskap i sprang
Det er ikke arrangert Klubbmesterskap i sprang for 2011
Dressur
Kretsmesterskap
Live Eriksen/Campari tok sølv i KM Dressur for Junior
Stine Olsen Lund/Holsfjords Rosebud tok sølv i KM Dressur for Ponni
Kolnes Rytterklubb stilte med tre lag i KM Dressur Lag på hjemmebane i august 2011, men
nådde dessverre ikke opp i medaljekampen.
Vestlandsmesterskapet
Stine Olsen Lund/Holsfjords Rosebud tok sølvmedaljen i Vestlandsmesterskapet for ponni på
SjR i september 2011.
Rogalandscupen
Gina Susanne Horn/Desire Skønager oppnådde 1. plass i Rogalandscupen LC
Live Eriksen/Campari oppnådde 3. plass i Rogalandscupen LA
Klubbmesterskap i dressur
Det er ikke arrangert klubbmesterskap i dressur i 2011
 Aktiviteter i perioden
Sprangstevner
Kolnes Rytterklubb har i løpet av året avholdt 7 sprangstevner – herav 5 distriktsstevner og 2
klubbstevner. Dette er en liten nedgang fra 8 stevner året før.
Dressurstevner
Kolnes Rytterklubb har i løpet av året avholdt 4 dressurstevner – herav 2 distriktsstevner og 2
klubbstevner. Dette er likt som året før.
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Ukentlige treninger
Marit Stranden har hatt faste treninger i bakkesprang og sprang hver mandag og onsdag frem
til 1. desember, da hun dessverre sa opp sitt engasjement. Berit Bloch-Johnsen har hatt
sprangtrening hver mandag.
Grethe Rognøy har hatt faste treninger i dressur hver tirsdag og Nina Rasmussen har instruert
hver torsdag frem til hun gikk ut i barselpermisjon.
Fra og med 1. desember 2011 overtok Hilde Eriksen ansvaret for koordinering av treninger på
anlegget. Hun har engasjert Dave Thind som midlertidig trener i sprang/dressur.
Weekendtreninger og leir
- Marit avholdt sommerleir for sprangryttere sommeren 2011.
- Det har vært avholdt flere weekendtreninger i sprang og dressur i løpet av året, disse er i
hovedsak arrangert av trenerne selv.
Grønt Kort
Klubben har arrangert 1 Grønt Kort kurs i perioden. Vi kjørte et samlet opplegg med KR1
kurs (åpent for alle), Sikkerhetskurs og Rideprøve. 6 ryttere fikk Grønt kort, 2 stk mangler
kun rideprøve.
Innkjøp og utbedringer
Rideklubben har stått for påfyll av filt i ridehallen. Vi har også montert en ekstra rad med lys i
taket av ridehallen. Disse er i største grad ment til bruk under sprangtreninger og stevner.
Kolnes Rytterklubb var så heldige å få overta speakeranlegg med tilhørende høytalere etter at
Sola Ryttersportsklubb la ned ned klubbdriften. Høytalerne vil bli fastmontert i løpet av våren
2012.
 Generelt
Det er stevnene som sørger for mesteparten av inntektene til klubben. Klubben får gode
tilbakemeldinger fra både dommere og deltakere på våre stevner. Vi har opparbeidet en god
kiosk som bidrar med god mat og gir gode inntekter. Vi har som mål å bli litt bedre for hvert
stevne, og det har vi klart!
Som et ledd i satsing på våre medlemmer vil vi bidra med støtte til startavgift på de som stiller
som lag for Kolnes Rytterklubb (herunder også Norgesserien), i tillegg til deltakelse i KM og
NM, Baltic Cup og AEG.
Vi vil også fokusere på utdanning og kursing av teknisk personell i klubben, som dommere,
banebyggere og steward etc.

For styret
Carina Brandtzæg,
Nestleder og sekretær
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