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NRYF/STRyK/AGRIA Jubileumscup 2015 i sprang  

 KM dressur individuelt: 

                               Ponni                                    Unge Ryttere                               Senior                      KM sprang individuelt: 
 

 
JR/UR 2.plass Marianne Wiktil 



 
Styrets sammensetning 
Styret i BHSK har i 2015 bestått av:  Leder:        Anne Cathrine (Kine) Menne  Nestleder:       Harald Wiktil Sekretær:       Kine Sørli Kasserer:      Svein Puntervold   Styremedlem:      Per Arne Bjørnvik Styremedlem ungdomsrepresentant:   Tonje Selnes             ”                           ”                                                         Sarah Grøtte Varamedlem:      Margrete Hånes Wesenberg      ”                                      Anne Hegle Kvalvik   Styret i BHSK Drift AS har bestått av: Leder:       Else Thorstensen Nestleder:      Britt Janne Grøtte Styremedlem:      Espen Reitan Varamedlem:      --  

Styrets arbeide 
Det har i 2015 vært avholdt  10  styremøter, i tillegg til årsmøte den 01.mars 2015. Styret har i løpet av året behandlet 60 saker.  De viktigste sakene har vært:   * Klubbutvikling/veiviserklubb * Virksomhetsplan * Sportslig utvikling * Trenertilbud * Stevner og aktiviteter * Oppfølging av utvalg, etablering av junior/ungdomsutvalg * Bruk av anlegget * Utvidelse av utebanen, søknad Trondheim Kommune  *Retningslinjer for æresmedlemskap * Besvarelse høringsbrev NRYF * Dialog med gårdeier om fornyelse av kontrakt for anlegget * Aktivitetsplan for 2016    Klubben har i 2015 laget ny hjemmeside, som oppdateres løpende. Samtidig benyttes også vår facebook-side og sms-varsling for distribusjon av nødvendig informasjon. Vi har en egen lukket side på facebook for BHSK medlemmer, og en instagram konto: @brurak2015.  Klubben er fortsatt en av de største stevnearrangørene i Trøndelag, og vi tenker å fortsette med det. Medlemmene våre er så positive til å bidra, og denne frivillighet fra medlemmene  har alt å si for klubben!  Vi er også meget tilfreds med den treningsiver klubbens medlemmer utviser, - og ikke minst den store deltagelse på stevner (se statistikk). Det viser at klubben idrettslig har stor bredde, noe som er et av våre mål!  



 

Aktiviteter 
Stevner sprang: 

 21.-22. februar    D stevne sprang med totalt 195 startende 
 13.-14. juni   D stevne sprang med totalt 277 startende 
 19.-20. september D-stevne sprang med 145 startende 
 21.-22. november D stevne sprang m/ klubbmesterskap med totalt 148 startende  Stevner dressur: 
 14.-15. mars   D stevne dressur med totalt 90 startende 
 24.-26. april   D/L stevne dressur med totalt 74 startende 
 28.-30. august   KM dressur/NRYF Jubileumscup med 101 antall startende 
 31.10.-1. november  D stevne dressur m/Klubbmesterskap med totalt 73 startende  Stevnestatistikk BHSK 2009-2015:  

År Stevner Stevnedager Klasser Ekvipasjer Starter 
2015 8 18 154 590 1118 
2014 8 15 130 587 1079 
2013 8 17 150 674 1349 
2012 7 14 120 551 1008 
2011 7 13 89 406 727 
2010 11 19 142 683 1014 
2009 9 18 128 674 1258 

  Rytterstatistikk BHSK 2014-2015 :  
År Starter i sprang Starter i dressur Starter i feltritt Plasseringer 

Sprang Dressur Feltritt 
2015 517 374 3 131 102 2 
2014 523 396 2 150 119 1 
 Annen aktivitet: 

 Mai  Ekstraordinært årsmøte 
 September   FH-samling for NRYF sitt grenutvalg. 11 deltagere fra midt-Norge, meget   positiv erfaring for deltagere og arrangører. NRYF ønsker å komme igjen neste    år og ha ny samling. 
 Oktober  Cowboy-fest   Klubben inviterte til kurvfest på kroa. Vellykket kveld, med forskjellige leker og    uhøytidelig premiering av beste cowboyantrekk.         
 November  Medlemskveld med NRYF’s klubbveileder Guro Grønningsæter. Informasjon    om forbundets pilotprosjekt for satsningsklubber/veiviserklubber 
 Desember  Julegrøt for store og små  Treninger 2015 Ukentlig:          Silje Chatrin Mevik Bjørnvik – trener II – sprang og dressur            Ragni Hammer Rakbjørg – trener I – dressur            Thea Menne Scheide – trener I – sprang og bakkearbeid  Gjestetreninger:         Louise Almlund Løkken – dressur             Jannie Nichum – dressur og bakkearbeid 



            

Representasjon 
Leder AC Menne representerte klubben på Ryttertinget (NRYF) 21-22.mars -15, og på Kretstinget Sør 
Trøndelag Rytterkrets. Som ny tillitsvalgt i kretsstyret ble valgt inn Ingvild Jørstad fra klubben vår. 
På kretsens klubbsamling i desember 2015 deltok AC Menne, Svein Puntervold og Kine Sørli  fra Bruråk. 

Stalldrift 
Styret for BHSK Drift AS har i 2015 bestått av Else Thorstensen, Bitte Grøtte og Espen Reitan. 
Vi har i 2015 hatt fullt belegg i stallen med 27 oppstallører. Etter godkjenning fra gårdeier vi tatt i bruk  en 
ekstraboks. 
Gjestestallen i ridehuset har vært godt besøkt av gjestende hester i forbindelse med stevner og treninger.  
Vi har fortsatt stor pågang etter stallplasser og vi har ikke hatt problemer å leie ut ledige bokser.  
Det ligger en del utfordringer i å drive dugnadsstall, men driften har i 2015 gått relativt knirkefritt. Klubben 
og drift gikk til innkjøp av ny og moderne traktor i januar. Dette har vært ett stort løft for anlegget og vi har 
blitt mere selvhjulpet med både brøyting, vedlikehold av ridebunner osv. 
Vi har hatt lærling i hestefaget til å fôre frokost og middag, og utføre utslipp.  Lærlingen sluttet i stillingen 1. 
november og 7. desember ansatte BHSK Drift AS stallmester/daglig leder i 80% stilling.  
I sommer ble luftegårdene utvidet med 7 nye luftegårder. Nå har alle hestene egne store luftegårder. 
Vi en nå endelig blitt tilknyttet offentlig vann og har nå stabil vanntilførsel til anlegget. I løpet av 2016 vil vi 
også bli tilknyttet offentlig kloakk. 
Styret vil rette en stor takk til oppstallerne som bidrar ekstra med bl.a. foring og utslipp når det har vært 
behov for dette. 

Økonomiske forhold 
På årsmøte 2012 ble det vedtatt at stalldrift skulle skilles fra klubben både praktisk og regnskapsmessig. Det ble lagt til vårt heleide datterselskap BHSK Drift AS. Dette for å gi et klarere bilde av inntekter og utgifter knyttet til henholdsvis idretten og driften av senteret.  Regnskapet for BHSK viser et overskudd for 2015 på kr. 242.804,40. Klubben mottok til sammen kr. 117.912,- i offentlig støtte, herunder refusjon av mva. Stevner, da særlig salg i kroa  er  en god inntektskilde, samt utleie av ridehall til eksterne ryttere, treninger og sponsormidler.   Regnskapet for BHSK Drift AS er til revisjon, men viser et foreløpig resultat på ca. kr. 1.227,- i overskudd. Herunder nevnes at BHSK Drift AS har betalt for nye LED-lys i den store ridehallen med ca. kr. 50.000,-. Drift har også kjøpt inn ny baneharv til traktoren for kr. 25.000,-, og betaler leie til klubben for bruk av traktor.  Alle de midler vi besitter, går til utvikling av sport. Herunder kan nevnes at vi i 2015 økonomisk har støttet klubbens lag for deltagelse i Norgesserien og KM, både i sprang og dressur.     



  Vi har også i 2015 nedbetalt lånet på ridehallen , restlån pr. årsskiftet er på ca. kr. 653.000,-.  Vi har i 2015 kjørt inn ny grus i ridehallen. Vi har også hatt blikkenslager til å feste inn handicap-rampen, og ferdigstille vindusomramninger i gjestestallen. Relativt store, men nødvendige utgiftsposter.  Klubben har i 2015 støttet Silje Bjørnvik økonomisk i forbindelse med deltagelse i Hallmesterskapet.  Klubben har også støttet Toril Frengen med stewardkurs.  

Teknisk Personell 
Klubben har følgende teknisk personell: Else Thorstensen – SD2 og steward 1 Elisabeth Sveri – SB1 og FBA Inger Ohr Gustad – SSD Ingvild Myklestad – DD1 Snorre Aakerø – DD1 Christine Wesche Kalseth – steward 1 Anne Cathrine Menne – steward 1 Toril Frengen - steward 1 

Medlemmer og medlemsutvikling 
Alle inn- og utmeldinger av medlemmer i klubben registreres fortløpende i www.klubbadmin.no .  I www.sportsadmin.no , vedlikeholdes lisenser. For 2016 er faktura på medlemskontingent for første gang sendt ut via klubbadmin.   Ved utgangen av 2015 hadde Bruråk Hestesportsklubb 196 medlemmer. Dette er nokså stabilt i forhold til 2014, da vi hadde 203 medlemmer ved utgangen av året. 

Sport 
Sprang 
Årsberetning fra sprangutvalget 2015 
2015 har vært et aktivt år, der klubbens medlemmer har startet hele 517 ganger på sprangstevner, og 
håvet inn hele 131 plasseringer! Dette viser en stor stå-på-vilje og treningsiver som vi i klubben er stolte av 
å representere.  
Bruråk har av mange blitt ansett som en ”dressurklubb”, statistikken viser at det ikke stemmer. Men en ting 
er i alle fall veldig positivt, og det er at mange som starter sprang, også er med på stevner i dressur! Vi i 
sprangutvalget synes dette er utrolig gøy, og tror at mange av de gode resultatene smitter over mellom 
grenene. Vi oppfordrer selvsagt alle til å være med så mye som mulig, og en slik aktivitet hos våre 
medlemmer har vi aldri tidligere vært vitne til! 
Klubbens ryttere har trent jevnt og trutt gjennom året, og Silje og Thea som klubbens sprangtrenere har 
stor pågang fra nye og gamle medlemmer som ønsker å være med på sprangtreninger. For å øke tilbudet til 
 våre sprangryttere ble det høsten 2015 besluttet å satse på gjestetreninger med Ingrid Helene Løes ca. 
annenhver uke. Så langt er det et populært tilbud som bare øker i omfang. 



 
Spesielle prestasjoner: 
STRyK/Agria NRYF Jubileumscup Lilletour 
1.plass Yvonne Reitan/Amalies Surprice 2.plass Anne Line Vognild/Hejbøl’s C-Esmeralda 3.plass Lisa Feirud Jondum/Resura 4.plass Hanna Risnes Solligård/Asak’s Lovely Fashion  Klubbmesterskap 
Klubbmester i sprang for 2015 ble Hannah Gulema på nyinnkjøpte men ikke ukjente Leopold 227. 
Klubbmesterskapet hadde rekord i antall deltakere og spenningen varte til siste slutt! Vi håper på like 
massiv deltakelse i årets mesterskap.  
1.plass Hannah Bolz Gulema/Leopold 227 2.plass Silje Selnes Fossmo/ TU Viktor 3.plass Kristine Victoria Johansen/Alto India  Krestmesterskap 
Årets kretsmesterskap ble avholdt på Bratsberg, og  der tok Marianne Wiktil/Irco Classic sølvmedaljen  i 
klassen for JR/YR. 
 
Dressur 
Dressurutvalget i 2015 har bestått av Sarah Grøtte, June Bjørnvik og Kine Sørli. 
Bruråk Hestesportsklubb arrangerte totalt fire dressurstevner i 2015, hvorav et stevne var et kombinert 
D/L-stevne og ett stevne var Kretsmesterskap og Midt-Norsk mesterskap for lag. Dessverre var det ikke nok 
påmeldte lag i Midt-Norsk mesterskap, så denne konkurransen ble avlyst. 
Våre dressurstevner trekker til seg ryttere fra hele Midt-Norge, og vi får gode tilbakemeldinger på 
stevnegjennomføringen. 
Klubbmesterskapet 2015 
Lille tour 
Gull: Anne Line Vognild/Hejbøls C-Esmeralda 
Sølv: Lisa N. P. Breivik/Chili 
Bronse: Inger Ohr Gustad/Højgaards Ivanhoe 
 
Store tour 
Gull: Charlotte M. Johansen/Kastaniegårdens Minot 
Sølv: Pål Vuttudal/Ma Donna 
Bronse: Helen Østrem/Payback 
 
Kretsmesterskapet i dressur 2015 
Våre ryttere var godt representert under kretsmesterskapet 2015, som vi selv arrangerte. 
 
 



 
 
KM Ponni 
Gull: Elise Flatjord/Armando 
 
KM Ung rytter 
Gull: Charlotte M. Johansen/Kastaniegårdens Minot 
Sølv: Grethe Sivertsen Tanem/Isaac van Vljimen 
Bronse: Pål Vuttudal/Ma Donna 
 
KM Senior 
Gull: June Bjørnvik/Stall- K’s Leonard 
Bronse: Silje Bjørnvik/Countess of Mandela 
 
STRyK/Agria og Nryf’s Jubileumscup 
Sør-Trøndelag rytterkrets arrangerte Jubileumscup i forbindelse med rytterforbundets 100 års jubileum. 
Her var Bruråk-rytterne godt representert og våre ryttere tok hjem mange premier i cupen. 
LC-cup: 1. plass Andrea Wesenberg og Pocket Rocket (BHSK) 2. plass Tonje Alice Selnes og Hertine (BHSK)  LB-cup: 1. plass Vibeke Rothaug og Aureolo XVIII (BHSK) 3. plass Inger Ohr Gustad og Højgaards Ivanhoe (BHSK) LA-cup: 1. plass Helen Østrem og Pay Back (BHSK) 2. plass Grethe Sivertsen Tanem og Isaac Van Vlijmen (BHSK) 3. plass Pål Vuttudal og Ma Donna (BHSK) MB-cup: 1. Plass Siri Sprauten og Koraal (BHSK)  
Norgesmesterskapet 2015 
Bruråk Hestesportsklubb var representert under norgesmesterskapet i dressur for FH-ryttere også. 
Charlotte M. Johansen/Kastaniegårdens Minot kom dessverre ikke til start, mens Kine Sørli/BB’s 
Spirelle deltok i FH Grad 3. 
 
Hallmesterskapet 2015 
Silje Bjørnvik/Countess of Mandela deltok i MA-klassen. 
FH 
Charlotte M. Johansen og Kine Sørli var med i satsningsgruppen for FH-ryttere. 
 For øvrig takker vi årets sponsorer for uvurderlig støtte:  

                                                                                       


