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Styrets sammensetning 

Leder: Anita Dahlen 
Nestleder: Line Gundersen 

Styremedlemmer: Caroline Frislid, Anja Bondø og Anja Beckstrøm 

Varamedlemmer: Trude Hoff (trakk seg jan. 2022) og Cecilie Gundersen 

 

Styrets møter 

Det er avholdt 6 styremøter hvor 15 saker er behandlet. 

Spesielle oppgaver 

Styret har vært opptatt av å gjennomføre aktiviteter og arrangementer på Stall Granly, for å rekruttere 

medlemmer inn i hestesport(en) og for å styrke økonomien i klubben. Det har vært tilstedeværelse på 

julemessen med fotografering, samt arrangert pay and jump. Pay and jump er et godt arrangement for 

at medlemmene skal få anledning til å ri baner utenom treningene. Også en fin oppladning til start på 

stevner. Lavterskeltilbud til alle. 

Aktivitet 
Det har vært arrangert flere Pay and Jump (sprang), og har også planer om å arrangere Pay and Ride 

(dressur) med programtrening i løpet av 2022. Det er i tillegg mulig å arrangere kurs/opplegg for 

ytterlige to grener, Voltige og Mounted Games, på Stall Granly. Ved interesse vil dette bli 

gjennomført. Etter opptak i Norges Rytterforbund er klubben også godkjent for å arrangere stevner. 

Klubbstevner vil bli arrangert, også distrikts-stevner, noe som avhenger om innpass i kretsens 

stevnekalender. Videre vil det bli arrangert medlemsmøter, samt Grønt Kort- kurs.   

Medlemstall 
Medlemsoversikten må vise aktivitetstall 1i ulike grupper i laget (eks fotballgruppa, turngruppa osv.). 

Lagets totale medlemstall 2må også framkomme. 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 1 4 6 3 10 24 

Menn   1  4 5 

Totalt 1 4 7 3 14 29 

 

 
1 Med ”aktivitetstall” menes gruppevis oversikt over de medlemmer i idrettslaget som har deltatt i terminfestede 

konkurranser, aktivt trent fram mot særforbunds offisielle ferdighetsprøver eller graderinger, aktive barn under 

12 år som deltar i gruppens aktiviteter. Det vil si at et medlem kan telles flere ganger for ulike grupper. 
2 Med ”medlem” menes personer som er registrert i idrettslagets medlemsregister og har oppfylt sine 

forpliktelser overfor idrettslaget. Medlemskap er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt. 

Hver person skal kun telles én gang i idrettslaget, uansett hvor mange av idrettslaget aktiviteter vedkommende 

deltar i.  
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Årsregnskap  

Resultatregnskap 2021 og budsjett for 2022 ligger på hjemmesiden.  

 


