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Sakliste:  

1) Åpning  

• Godkjenning av stemmeberettigede  

2) Valg av møteleder 

3) Valg av referent 

4) Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 

5) Godkjenning av innkalling 

6) Godkjenning av sakliste 

7) Godkjenning av forretningsorden. 

8) Årsberetning med gruppeårsmeldinger 

9) Regnskap 2020: Styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets økonomiske 

beretning. 

10) Vedta budsjett 

11) Fastsette medlemskontingent 

12) Behandle innkommende forslag og saker 

a. Kretstilhørighet 

13) Behandle idrettslagets organisasjonsplan og handlingsplan 

a. Organisasjonsplan 

b. Handlingsplan 

14) Valg 

 

15) Avslutning  

   

Verdal, 10.03.2021  

Styret v/ Verdal og Omegn Rideklubb  
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8)  Årsberetning 2020 med gruppeårsmeldinger  

 

Styret i Verdal og Omegn Rideklubb har i perioden bestått av:  

Leder:   Eva Kristin Letnes  

Nestleder:  Randi Nessemo  

Kasserer:   Inga Granlund  

Sekretær:   Andrea Sørgård Ganes 

Styremedlem:  Rebekka Haga 

Varamedlem: Torunn Lersveen      

Varamedlem:  Christine Alvestad Eide 

 

 

Stevneutvalg:  

Leder: Ina Flotten Sørensen  

Medlem: Jenny Dillan  

Medlem: Dagrun Neverås  

Medlem: Eli Anita Valbekmo  

Medlem: Sølvi Pedersen 

  

  

Materialutvalg: 

Leder: Ketil Aksnes 

Medlem: Kent Ove Hellan 

Medlem: Terje Grønn 

Medlem: Odd Arild Bylund  

Medlem: Roger Lehn        

 

Innherred Ridehall: 

Medlem: Hanne Erikson 

Medlem: Marie Hermann 

Medlem: Ina Flotten Sørensen 

 

 

 

 

Kioskutvalg: 

Leder: Andrea Sørgård Ganes 

Medlem: Randi Nessemo  

Medlem: Ida Tuseth 

  

Juniorutvalg:  

Leder: Katrine Sørensen Moe 

Medlem: Sofie Skavhaug  

Medlem: Tina Sundfær Kihl  

Medlem: Bente Lehn 

 

Valgkomite: 

Medlem: May Randi Hatling  

  (Utmeldt fra VORK ila. perioden) 

Medlem: Arne Espen Dillan  

Medlem: Donna Alstad  

Varamedlem: Trine Holm Rotvold 

  (Rykket opp for May Hatling) 

 

Kontrollutvalg: 

Sissel Hermann   

  (Utmeldt fra VORK ila. perioden) 

Birgitte Skjørholm Dillan 

Vara: Borghild Lundeby 

  (Rykket opp for Sissel Hermann)
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ÅRSBERETNING 2020 

Styret i Verdal og omegn Rideklubb   

 

Styret i Verdal og Omegn Rideklubb har i 2020 bestått av: 

• Leder – Eva Kristine Letnes 

• Nestleder – Randi Nessemo (politiattestasvarlig) 

• Kasserer – Inga Granlund 

• Sekretær – Andrea S. Ganes 

• Styremedlem – Rebekka Haga  

• Vara – Torunn Lersveen (Barneidrettsansvarlig og mentor for juniorstyret) 

• Vara – Christine A. Eide  

I tillegg har ledere av utvalgene hatt møte-, tale- og stemmerett under styremøter. 

• Leder Stevneutvalg – Ina F. Sørensen 

• Leder Kioskutvalg – Andrea S. Ganes 

• Leder Juniorutvalg – Katrine S. Moe 

• Leder Materialutvalg – Ketil Aksnes 

 

Styret har i løpet av kalenderåret 2020 avholdt totalt 13 styremøter, hvorav 2 ekstraordinære. 

Styret har brukt, og revidert, den standardiserte saklisten for styremøtene for å oppnå en 

grundigere gjennomgang av hvert utvalgs respektive saker. 

Året 2020 har vært selve «annerledesåret» for rideklubben som for så mange andre. Covid-19 

pandemien har lagt store begrensninger på stevne- og arrangementsaktivitet i løpet av året, og 

det ser ut som dette er en situasjon vi må leve videre med på ubestemt tid også i 2021. Selv 

om det er lagt begrensninger på aktivitet i fysisk form har vi prøvd å legge til rette etter beste 

evne, og har blant annet forsøkt å være mer aktive på digitale plattformer og sosiale medier 

som Facebook og Instagram. 

Til tross for at det er utfordrende å drifte klubben under den rådende smittesituasjon har 2020 

vært et positivt år, men både positivt driftsresultat og vekst i medlemsmassen. Vi måtte i løpet 

av året avlyse mange planlagte stevner og holde stengt i kiosken i flere perioder. Som følge av 

dette kvalifiserte vi til å søke koronakompensasjon hos Lotteristiftelsen, og vi fikk innvilget 

en betydelig sum i kompensasjon. 

Det var ved utgangen av 2020 registrert 208 medlemmer. Medlemsmassen i Verdal og Omegn 

Rideklubb har vært i vekst og består av mange aktive ryttere i alle aldre. Vi vil fortsette å 

jobbe for å rekruttere flere nye medlemmer til rideklubben vår og for å beholde og utvikle det 

aktivitetsnivået Verdal og Omegn Rideklubb har i dag. 

Vi er også veldig stolte av at Ina Flotten Sørensen ble utnevnt til årets ildsjel av Verdal 

Idrettsråd – en meget vel fortjent tittel. 

 

Administrativ organisering 

Vi har i år gitt kasserer full tilgang til regnskapsprogrammet slik at kasserer Inga Granlund 

har ført regnskapet selv. Dette gir oss en betydelig besparelse som realiseres i 2021.  
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Det har også gitt oss en tett og god innsikt i klubbens økonomi løpende igjennom året. Det er 

også blitt opprettet en ny mailadresse, faktura@vork.no, som administreres av kasserer.  

Årsmøtet ga styret fullmakt til å revidere og godkjenne budsjett for 2020, da en så at det 

kunne blir behov for justeringer som følge av Covid 19. Styret valgte å godkjenne budsjett 

som presentert på årsmøte da situasjonen forble uavklart gjennom året. 

Årsmøtet vedtok også at arbeidet med ny organisasjonsplan skulle føres videre av en 

arbeidsgruppe bestående av leder Eva Letnes, Arne Espen Dillan og Mari Liaklev Trønnes. 

Gruppa har laget en ny struktur, som med mindre justeringer er godkjent av styret, og 

fremmes som sak på årsmøtet nå i 2021. 

 

Representasjon eksternt 

Klubben stilte med tre delegater til årsmøtet i Nord-Trøndelag Rytterkrets, Arne Espen Dillan, 

Ina Flotten Sørensen og Eva Kristine Letnes. Klubben fremmet på årsmøtet forslag om å gå i 

dialog med Sør-Trøndelag Rytterkrets for å se på muligheter for fremtidig samarbeid, dette 

resulterte i følgende vedtak: 

«2. Årsmøtet vedtar at styret i NTRYK oppretter en arbeidsgruppe som gjør en 

grundig utredning av fremtidig organisering av NTRYK og skaffer et 

kunnskapsgrunnlag for et evt. samarbeid/en dialog med STRyK. Arbeidsgruppa skal 

bestå av en representant fra hver betalende klubb og en representant fra styret i 

NTRyK. Utredningen skal legges fram på årsmøtet 2021.» 

 

Det ble ikke avhold rytterting i 2020. 

Maria Kolstad og Matilde Aa. Grønn deltok på NTRyK’s terminlistemøte i desember. 

 

Aktivitet  

Til tross for en utfordrende smittesituasjon rakk klubben å avvikle 5 klubbstevner og 2 

distriktsstevner. 

I 2020 rakk vi akkurat å gjennomføre klubbcup før Covid19 gjorde seg gjeldende. Cupen ble 

avsluttet med rytterfest og premieutdelinger den 7. mars. 

I august arrangerte vi i samarbeid med Sandslia Ridesenter Grønt Kort kurs med rekordstor 

deltakelse med stor geografisk spredning. 

Samme måned ble det også avholdt Temakveld stevnefunksjonær sprang. Dette var et 

populært tiltak med bra oppmøte, særlig blant foreldre til de yngre medlemmene. Som 

ytterligere et ledd for å bidra til økt dugnadsglede har vi forsøkt å ha «restefest» i kiosken 

etter endt opprydding etter stevner, godt trivselstiltak. 

I oktober ble det arrangert bruktmarked i ridehallen – det var mange frammøtte og en god del 

utstyr fikk nytt liv hos nye eiere. 

Juniorutvalget arrangerte Halloweenkveld med filmvisning og pizzaservering i oktober. 

mailto:faktura@vork.no
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På senhøsten ble det innhentet tilbud på flere typer klubbjakker, salget har foregått i første del 

av 2021. 

Dugnader 

VORK gjennomførte i 2020 to runder med dugnadssalg. På vårparten solgte vi tulipanbuketter 

og før jul gjentok vi 2019-suksessen med salg av kornbånd. Takket være en god innsats av 

klubbens medlemmer brakte disse dugnadene en betydelig sum inn til klubbkassa.  

Det ble også avholdt en digital dugnad via Spleis, der vi samlet inn over vårt mål på kr 

10.000,- hvilket ga en netto inntekt til klubben på kr 8.675,- Disse midlene er øremerket 

oppgradering av klubbens hinderpark.  

Hinderbua ved sekretariatet er oppgradert med solide oppheng for hindermateriell. 

Det er innkjøpt materiell til ny bomvogn, denne planlegges i løpet av våren 2021.  

 

Støtte til medlemmer 

Klubben har bidratt med økonomisk støtte til kursing av teknisk personell og til ryttere som 

representerer klubben på spesielle stevner/mesterskap. I år har Eva Letnes fått støtte til 

deltakelse på dommerkonferanse, mens Mari Liaklev Trønnes og Katrine Sørensen Moe har 

fått støtte til henholdsvis finale i FERD ComebackCup og NM jr. individuelt. 

Sponsorater 

Styret har søkt store og små bedrifter for sponsormidler. Verdal og Omegn Rideklubb fikk til 

dressurstevnet i september sponsorstøtte i form av klassesponsorer av Kvernmo AS (kr 1000,) 

og Brødrene Sundli (kr 1000,-). Dette er tilskudd som er et verdifullt bidrag til en sunn 

stevneøkonomi. 

Tips til Aktiv Eiendom resulterte også i kr 3.000 inn i klubbkassa. 

Ny ridebane 

En arbeidsgruppe ledet av Eli Anita Valbekmo og Terje Grønn har fått delegert myndighet til 

å drive arbeid med etablering av ny ridebane. Arbeidsgruppen melder følgende: 

 

«Januar 2020: Verdal og omegn rideklubb søkte om spillemidler til vår nye utendørs 

ridebane som skal ligge på eiendommen til Terje Grønn. Vi har fått tinglyst leieavtale 

på grunnen og vi fikk innvilget 1.388 000,- Søknaden omhandler opparbeidelse av 

ridebanebunn med sprengning, steinknusing og grunnarbeid, samt gjerde rundt banen 

og lysanlegg. Planen er at ridebanen kan benyttes ved nasjonale stevner og skal være 

såpass stor at det blir plass til to dressurbaner. Arbeidet med vår nye ridebane er godt 

i gang. Sprengingen er ferdig og mye stein er knust. Ridebunnen kan forhåpentligvis 

tas i bruk denne sommeren. Vi har hatt befaring og besøk av leder i Idrettsrådet Paul 

Elvebø og Frode Strand fra kulturkontoret som begge berømmer klubben for jobben vi 

gjør og samarbeidet med grunneier som gjør dette mulig. Rideklubben trenger også en 

dommerbod og et lagerbygg til vårt konkurransemateriell. Søknad om spillemidler til 

dette ble sendt desember 2020.» 
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Rideklubben har inngått leieavtale med grunneiere Marit og Terje Grønn. Leieavtalen gjelder 

utvidelse av eksisterende festekontrakt på eiendommen 5038 – g.nr. 57 b.nr 2 f.nr. 1 datert 

18.12.2006 og gir klubben rett til bruk av grunn til etablering av utendørs ridebane 50x100 

meter, klubblokale 50m2 og lager for idretts- og driftsmateriell. Leieavtalen gjelder fra 

inngåelse av avtalen f.o.m året 2021 t.o.m. 2051 – 30 år. 

 

Årsmøtet vedtok et låneopptak på inntil 30.000kr for å finansiere nytt lydanlegg. Nytt 

lydanlegg ligger nå inne som del av søknad om spillemidler. Låneopptak utsettes derfor i 

påvente av resultat for spillemiddelsøknad. 

 

Styret takker for samarbeidet, og ønsker det nye styret lykke til.  

 

 

Verdal 10.03.2021  

Verdal og Omegn Rideklubb  

v/Styret 
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ÅRSBERETNING 2020   

Stevneutvalget Verdal og omegn Rideklubb   

 

   

Stevneutvalget har i 2020 bestått av Ina FIotten Sørensen(leder), Jenny Dillan, Dagrun 

Neverås, Eli Anita Valbekmo og Sølvi Pedersen. Da sistnevnte flyttet nordover i løpet av året 

har Maria Skjerve Kolstad bistått utvalget. Randi Wilsgård har også dette året bistått utvalget 

med å ha ansvar for premier. 

I «annerledesåret» 2020 har naturlig nok aktiviteten til stevneutvalget vært mindre enn vi er 

vant til. 

Stevneutvalget har hatt 8 ordinære møter samt arbeidsmøter i forbindelse med stevnene.  

Vi startet året godt med klubbcup som ble avsluttet helga før landet stengte ned. Nok en gang 

ble cupen en suksess. Vi er veldig glade for at vi fikk avsluttet cupen med klubbfest og 

premieutdeling i Rytterstua. Alle planlagte stevner på våren ble avlyst på grunn av covid-19, 

og det samme gjaldt klubbmesterskapet i sprang. 

I 2020 har følgende stevner blitt arrangert: fire klubbstevner i dressur og fire klubbstevner i 

sprang. Vi arrangerte kvalifisering til FERD rideskolecup på vårt stevne i januar (UK-stevne). 

Ett D-stevne i sprang i august og ett D-stevne i dressur i september. Til sammen 12 

stevnedager i løpet av året. 

Vi har hatt mange nye funksjonærer i sving, og setter stor pris på at så mange ønsker å bidra 

til å arrangere stevner. Vi er helt avhengig av at medlemmene våre (med foresatte) stiller opp 

for at både våre medlemmer og deltakere fra andre klubber skal få muligheten til å konkurrere 

på sitt nivå hos oss på Verdal. 
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Resultater for VDAL i 2020 

KM DRESSUR - ble arrangert av Skeyna Kjøre og rideklubb 

KM-senior:  

Bronse: Marit Aarset Grønn/ All Over 

KM norske raser 

Sølv: Bente Lehn/Glimre 

Bronse: May Randi Hatling/Rots Juvin 

I KM-lag hadde vi fire lag til start. 

Sølv: Tina Sundfær Kihl/Party Light, Bente Lehn/Glimre og Christine Alvestad 

Eide/Linguetta 

Bronse: May Randi Hatling/Rots Juvin, Mari Liaklev Trønnes/Stall K’s Rochar og Ingrid 

Neverås Opheim/Ulrikke Bell 

 

KM SPRANG – ble arrangert av Steinkjer rideklubb 

KM senior:  

Sølv: Marit Aarset Grønn /Aathens Achilles 

KM for norske hesteraser:  

Gull: Maya Kristin Venås/Nesmi  

Sølv: Sofie Skavhaug /Simmantha 

Bronse: Hege Jeanette Skavhaug/Værdalsvinni  

KM-lag hest: vi hadde tre lag til start 

Bronse: Nine Neverås Opheim/Black Contendor og Linn Anett Aksnes/Bumblebee 

 

Klubbmesterskap sprang ble avlyst. 

Klubbmesterskap dressur 

Bronsetur:  

Gull: Karianne Haugen/Elviras Cash Is King 

Sølv: Kristine Groven Larsen/Ronja Mailykke 

Bronse: Hanne Grøseth Haugland/Folldals Myril 
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Sølvtur: 

Gull: Rebekka Haga/Careltje 

Sølv: Christine W. Kalseth/Ekras Lechero 

Bronse: Bente Lehn/Glimre 

 

Gulltur: 

Gull: Katrine Sørensen Moe/Valita 

Sølv: Maria Wilsgård Aurstad/Vlorisant 

Bronse: Ina Flotten Sørensen/Party Light 

 

Klubben hadde i 2020 en deltaker i junior-NM dressur. Katrine Sørensen Moe kvalifiserte seg 

med god margin og representerte klubben under NM på Gjøvik i august. 

 

Stevneutvalget takker for seg og ønsker det nye stevneutvalget lykke til. 

 

Verdal 10.03.21 

v/ Stevneutvalget 
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ÅRSBERETNING 2020 
Kioskutvalget Verdal og Omegn Rideklubb 

Kioskutvalget har i 2020 bestått av:  

• Andrea Sørgård Ganes (leder) 

• Randi Nessemo (medlem) 

• Ida Tuseth (medlem) 

 

Kioskutvalget i Verdal og Omegn Rideklubb har i perioden vært ansvarlig for driften av 

kiosken i rytterstua. Driften innebærer innkjøp av varer og tilberedning og salg av mat og 

drikke under klubbens arrangementer.  

 

Kioskutvalget har utformet bemanningslister til kioskvaktturnusen, og kiosken har vært 

bemannet under stort sett alle kvelder vi har holdt åpent.  

Kioskutvalget ønsker å berømme medlemmene for deres dugnadsbidrag som kioskvakter. 

Godt oppmøte av kioskvaktene har gjort det mulig å holde kiosken åpen under Sandslias 

kursdager på hverdager, og kiosksalget har bidratt til en god inntekt til klubben. 

 

Med unntak av tiden kiosken har holdt stengt på grunn av koronasituasjonen, har kiosken 

holdt åpent mandager, tirsdager og torsdager i perioden 17:00-20:00. 

 

Under klubbens arrangement har kiosken solgt varmretter og øvrige mat- og snacksutvalg. 

Iskaffe ble innført på menyen i starten av året og denne ble godt mottatt. 

 

I perioden har kioskutvalget innført er kundeforhold med TINE Smart idrettsmat, og vi har 

fortsatt kundeforholdet med Nær Engros, noe som har bidratt til rimeligere innkjøp av både 

nye og ordinære varer. 

Kioskutvalget har benyttet perioden til å innhente ønsker fra medlemsmassen om hvilket 

vareutvalg som er ønskelige å ha i kiosken, med mange gode tilbakemeldinger. 

 

 

Kioskutvalget takker for samarbeidet og ønsker det nye kioskutvalget lykke til. 

 

 

Verdal 10.03.2021  

v/ Kioskutvalget 
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ÅRSBERETNING 2020 

Juniorutvalget i Verdal og Omegn Rideklubb 

Juniorutvalget har i 2020 bestått av:  

Leder: Katrine Sørensen Moe 

Medlem: Sofie Skavhaug  

Medlem: Tina Sundfær Kihl  

Medlem: Bente Lehn  

 

Vi har hatt mest kommunikasjon over Messenger i år. Vi har arrangert halloweenkveld 

som ble meget vellykket. Vi hadde planer om å få arrangert mye mer, men det ble ikke 

mulig. F.eks. Julekveld/juleshow. Santa Lucia, kostymehopping, clinic i sprang og dressur, 

klubbtur til rypetoppen, namsskogantur. Vi håper på bedre tider, slik at vi får arrangert 

flotte sosiale turer med klubben.  

 

Verdal 10.03.2021  

v/ Juniorutvalget 
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ÅRSBERETNING 2020 

Materialutvalget Verdal og Omegn Rideklubb 

 
 

Materialutvalget har i 2020 bestått av:  

Leder: Ketil Aksnes 

Medlem: Terje Grønn 

Medlem: Odd Arild Bylund  

Medlem Kent Ove Hellan 

Medlem: Roger Lehn  

 

Det har vært liten aktivitet i material utvalget siste år, men følgende er utført i 2020: 

 

 

Rydding av vegetasjon rundt ridebanen. 

Ferdigstillelse av dommer-bua 

Vedlikehold av hinder materialer 

Montering av nytt hinder materiell 

Forsøk på å bygge om hestevogner til hindervogn 

Deltatt i rydding av ridestier 

 

Det har vært 2 eller 3 dugnadsdager/kvelder. 

 

Verdal 10.03.2021  

v/ Materialutvalget 
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Verdal og Omegn Rideklubb    

Postboks 28, 7651 Verdal 

Bankkonto 4440.31.19099 

Organisasjonsnr. 987 481 846  

Hjemmeside: http://www.vork.no/ 

E-post: post@vork.no 

ÅRSMØTET 2021 

SAK 9 – REGNSKAP 2020:  

 

STYRETS ØKONOMISKE BERETNING 2020 

 

  

http://www.vork.no/
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KONTROLLUTVALGETS ØKONOMISKE BERETNING 2020 
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Verdal og Omegn Rideklubb    

Postboks 28, 7651 Verdal 

Bankkonto 4440.31.19099 

Organisasjonsnr. 987 481 846  

Hjemmeside: http://www.vork.no/ 

E-post: post@vork.no 

ÅRSMØTET 2021 

SAK 10 – BUDSJETT 2021 

 

 

http://www.vork.no/
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Verdal og Omegn Rideklubb    

Postboks 28, 7651 Verdal 

Bankkonto 4440.31.19099 

Organisasjonsnr. 987 481 846  

Hjemmeside: http://www.vork.no/ 

E-post: post@vork.no 

ÅRSMØTET 2021 

SAK 11 – FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT  

  

Styret foreslår å beholde medlemskontingenten uendret for 2022.  

Det vil si at medlemskontingenten foreslås å bestå til kr 550,- for enkeltmedlemskap, og til  

kr 650,- for familiemedlemskap. 

  

http://www.vork.no/
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Verdal og Omegn Rideklubb    

Postboks 28, 7651 Verdal 

Bankkonto 4440.31.19099 

Organisasjonsnr. 987 481 846  

Hjemmeside: http://www.vork.no/ 

E-post: post@vork.no 

ÅRSMØTET 2021 

SAK 12 – INNKOMNE FORSLAG 

 

a) Kretstilhørighet 

Bakgrunn for saken 

Fra 1. januar 2018 ble fylkene Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen til det nye fylket Trøndelag. Til 

toss for dette har rytterkretsene NTRYK og STRYK ikke blitt sammenslått. Da vi så det som 

sannsynlig at en slik sammenslåing vil finne sted en gang i framtida, fremmet Verdal og Omegn 

Rideklubb sak til årsmøtet i NTRYK om å opprette en dialog med STRYK vedrørende framtidig 

samarbeid og eventuell sammenslåing. Dette fordi vi ønsket å ta denne dialogen i forkant av en 

eventuell sammenslåing initiert fra annet hold, for å sikre at en evt. sammenslått rytterkrets ivaretar 

alle klubber i Trøndelag og at det ikke bare blir fokus på klubbene i Trondheimsområdet. 

 

Saken resulterte i at årsmøtet i NTRYK fattet vedtak om å nedsette en arbeidsgruppe med 

representanter fra alle klubber i NTRYK samt representant fra kretsstyret, med mandat å utrede 

fremtidig organisasjon av NTRYK og skaffe et kunnskapsgrunnlag for et evt. samarbeid/en dialog 

med STRyK. Så vidt klubben bekjent er dette arbeidet ikke igangsatt per i dag. 

 

Verdal og Omegn Rideklubb er en klubb med sportslige ambisjoner, og kjenner seg kanskje mer 

hjemme i satsning og utviklingsmuligheter som en finner i STRYK heller enn i NTRYK, og fremmer 

derfor forslag om å utrede hvorvidt det kan være aktuelt å søke overgang til STRYK. 

 

Forslag til vedtak 

Årsmøtet i Verdal og Omegn Rideklubb ber styret om å nedsette en arbeidsgruppe som utreder 

fordeler og ulemper ved å søke overgang fra NTRYK til STRYK. 

Før det eventuelt kan fremmes forslag til senere årsmøtet om å søke slik overgang, må dette forankres 

bredt i klubben, gjennom å legge saken ut på høring til hele medlemsmassen. 

 

Styret i VORK 

12.03.2021 

 

http://www.vork.no/


23 
 

Verdal og Omegn Rideklubb    

Postboks 28, 7651 Verdal 

Bankkonto 4440.31.19099 

Organisasjonsnr. 987 481 846  

Hjemmeside: http://www.vork.no/ 

E-post: post@vork.no 

ÅRSMØTET 2021 

SAK 13 – ORGANISASJONSPLAN OG HANDLINGSPLAN 

a. IDRETTSLAGETS ORGANISASJONSPLAN 

 
Organisasjonsstruktur Verdal og Omegn Rideklubb - Forslag til Årsmøtet 25.03.2021: 

 
Styrets sammensetning 

 

Leder – velges for 2 år  

Nestleder – velges for 2 år  

Kasserer – velges for 2 år  

Sekretær – velges for 2 år  

Styremedlem/leder i Stevneutvalg - velges for 2 år  

Styremedlem/leder i Kioskutvalg – velges for 2 år  

Styremedlem/leder i Arenautvalg – velges for 2 år  

Styremedlem/leder i Juniorutvalg – velges for 1 år  

1 varamedlem – velges for 2 år 

 

  

http://www.vork.no/
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Styrets struktur og ansvarsområder 

Styret sammen har det overordnete ansvaret for den daglige driften.  
 

 

Leder 

● Lede og sørge for at vedtatte lover og vedtekter følges 

● Har signatur- og prokurarett 

● Skal ha kjennskap til KlubbAdmin og funksjonalitet i systemet 

● Pressekontakt 

 

Nestleder  

● Skal være stedfortreder for leder i dennes fravær 

● Er klubbenes barneidrettsansvarlig, fullfører NIFs e-læring for barneidrettsansvarlig. 

● Mentor for Juniorutvalget og dets leder 

 

Sekretær 

● Skrive sakliste og kalle inn til styremøter i samarbeid med leder. 

● Skrive og sende ut protokoller fra møter til resten av styret, og kontrollutvalg. 

● Er klubbens politiattestansvarlig, og må sette seg inn i hva dette innebærer. 

● Må ha kjennskap og tilgang til, og beherske KlubbAdmin, i nært samarbeid med leder 

og kasserer. 

● Bidra med andre utsendelser og informasjon ved behov der dette er 

hensiktsmessig for sekretær å ta seg av. 

 

Kasserer 

● Føre klubbens regnskap og sørge for at klubbens økonomiske forpliktelser blir 

ivaretatt. 

● Føre medlemslister, sende ut krav om medlemskontingent og følge opp disse. 

● Må ha kjennskap og tilgang til, og beherske KlubbAdmin, i nært samarbeid med 

sekretær og leder. 

● Sette opp forslag til budsjett som legges frem for årsmøtet. 

 

Varamedlem   

● Blir innkalt til alle styremøter, har stemmerett kun hvis styret for øvrig ikke er 

fulltallig. 

● Er vara for vervene sekretær, kasserer og nestleder og trer inn for disse vervene 

dersom en av disse faller fra i løpet av valgperioden. 

 

Styremedlem/leder i Stevneutvalg  

● Lede Stevneutvalgets arbeid 

● Ellers bidra med sin kompetanse og ressurs der det til enhver tid er hensiktsmessig 

● Dersom leder i utvalget ikke kan møte på styremøte møter et av utvalgets medlemmer 

med alle rettigheter (tale- og stemmerett). 
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Styremedlem/leder i Kioskutvalg 

● Lede Kioskutvalgets arbeid 

● Ellers bidra med sin kompetanse og ressurs der det til enhver tid er hensiktsmessig 

● Dersom leder i utvalget ikke kan møte på styremøte møter et av utvalgets medlemmer 

med alle rettigheter (tale- og stemmerett). 

 

Styremedlem/leder i Arenautvalg  

● Lede Arenautvalgets arbeid 

● Ellers bidra med sin kompetanse og ressurs der det til enhver tid er hensiktsmessig 

● Dersom leder i utvalget ikke kan møte på styremøte møter et av utvalgets medlemmer 

med alle rettigheter (tale- og stemmerett). 

 

Styremedlem/leder i Juniorutvalg 

● Lede Juniorutvalgets arbeid 

● Være ungdommenes talerør inn til styret 

● Ellers bidra med sin kompetanse og ressurs der det til enhver tid er hensiktsmessig 

● Dersom leder i utvalget ikke kan møte på styremøte møter et av utvalgets medlemmer 

med talerett. Dersom vara er fylt 15 år har denne også stemmerett. 

 

 

Styret gis fullmakt til å opprette arbeidsutvalg som behandler relevante saker mellom 

styremøtene. Styret gis også fullmakt til å gjennomgå klubbens utvalg 

med tanke på sammensetning og oppgaver. 

Blant medlemmene i styret skal det utnevnes en eller to som er ansvarlig for nettside, 

Facebook-side og e-postkonto. 

Disse konstitueres på første styremøte etter årsmøtet. 

Utvalgenes struktur og ansvarsområder 

Stevneutvalg - leder og 4 medlemmer. 

● Sette opp forslag til terminlister, som gjennomgås med styret før innsending 

● Planlegge og gjennomføre stevner, herunder ansvar for å skaffe teknisk personell, sette 

opp dugnadslister for praktisk gjennomføring og besørge alle nødvendige søknader og 

tillatelser for gjennomføring av stevner. 

● Ansvar for smittevern og beredskap i forbindelse med stevnearrangement. 

 

Kioskutvalg - leder og 2 medlemmer. 

● Sette opp dugnadslister for kafedrift i ukedager og til stevner/arrangement og sørge for 

distribuering av disse på en slik måte at vaktordningen fungerer optimalt. 

● Ansvar for en bærekraftig utvikling og økonomi i kioskdrifta, herunder best mulig 

innkjøpsavtaler, vareoversikt samt gjennomsiktig økonomi ved hjelp av kassasystem.  

● Har ansvar for kafedriften under stevner og evt. andre arrangement klubben tar på seg 

● Kontakt ved utleie av klubbhus. 
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Arenautvalg - leder og 2 medlemmer. 

● Ansvar for at klubbens stevnemateriell til enhver tid er i bra stand. 

● Sørge for at nytt materiell blir laget/innkjøpt ved behov 

● Har ansvar for vedlikehold av klubbhuset. 

● Ansvar for at materiell blir utkjørt/gjort tilgjengelig i forkant av stevner. 

● Ansvar for at klubbens stevneanlegg blir vedlikeholdt – i dialog og samarbeid med 

Sandslia Ridesenter. 

● Kalle inn til dugnader for å ivareta ovenstående ansvarsområder. 

 

Juniorutvalget - leder og 2 medlemmer. 

● Komme med forslag til og gjennomføre aktiviteter med særlig fokus på medlemmer 

opp til 18 år. 

● Planlegge og gjennomføre medlemskvelder i samarbeid med styret. 

● Ett medlem kan velges til utvalget det året de fyller 13 år. Leder må ha fylt 15 år. 

Leder kan velges til og med det året vedkommende fyller 20 år. 

 

Sportslig utvalg - 5 medlemmer. 

● Sportslig utvalg skal bestå av Sprangrepresentant, Dressurrepresentant, 

Kjørerepresentant, Foreldrerepresentant og Trenerrepresentant. Det skal tilstrebes en 

rullering mellom klubbens trenere i vervet som trenerrepresentant. 

● Utvalget konstituerer seg selv, og rapporterer til styret sin konstituering innen 1 mnd. 

etter årsmøtet. 

● Leder i sportslig utvalg har ikke møterett i styret, men rapporterer fortløpende 

utvalgets aktivitet til styret. 

● Gjøre laguttak til stevner og mesterskap 

● Uttak til kretstreninger og andre treningssamlinger 

 

Alle utvalg kan knytte til seg flere ressurspersoner ved behov, likeledes kalle inn til dugnader 

etter behov. 
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Oppsett for valg 
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Verdal og Omegn Rideklubb    

Postboks 28, 7651 Verdal 

Bankkonto 4440.31.19099 

Organisasjonsnr. 987 481 846  

Hjemmeside: http://www.vork.no/ 

E-post: post@vork.no 

ÅRSMØTET 2021 

SAK 13 b) - HANDLINGSPLAN 

Verdal og Omegn Rideklubb vil i 2021 arbeide for å vedlikeholde medlemsmassen og 

rekruttere nye medlemmer. 

Vi vil fortsette arbeidet med etablering ny ridebane, og kontinuerlig fortsette med aktiv 

søknad til sponsormidler. 

Verdal og Omegn Rideklubb er avhengig av inntekter for å kunne arrangere stevner, 

medlemskvelder og andre ønskelige arrangementer for medlemmene. I den forbindelse vil 

klubben fortsette med dugnadssalg. 

Verdal og Omegn Rideklubb ønsker å ivareta et godt samhold og miljø i klubben, og vil så 

langt budsjettet tillater det fortsette å avholde sosiale, faglige og sportslige arrangement for 

klubbens medlemmer.  

Verdal og Omegn Rideklubb har et stort behov for teknisk personell for å kunne arrangere 

stevner i framtiden. I den forbindelse vil vi fortsette arbeidet for å rekruttere mer teknisk 

personell.  

Informasjonsdeling er viktig for klubbens synlighet og for at medlemmene og andre 

interessenter skal få et innsyn i hva som skjer i rideklubben når det gjelder både 

arrangementer og styrets arbeid. 

 

Styret vil fortsette å publisere nyheter og annen viktig informasjon på klubbens hjemmeside 

og Facebook-gruppe. 

 

Styret vil i 2021 prioritere følgende konkrete tiltak: 

• Søke om opptak som satsningsklubb i NRYFs klubbutviklingsprogram i 2021 

• Jobbe mot opptak som veiviserklubb i NRYFs klubbutviklingsprogram i 2022 

• Jobbe med finansiering av toppdekke til ny ridebane, primært via NRYFs ordning 

«krafttak for ridebanebunn.» 

• Realisere midler øremerket hinderpark (kr 8.675 fra Vipps-dugnad og kr 5.000 i 

sponsormidler fra T-A) 

 

 

 

 

http://www.vork.no/
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Verdal og Omegn Rideklubb    

Postboks 28, 7651 Verdal 

Bankkonto 4440.31.19099 

Organisasjonsnr. 987 481 846  

Hjemmeside: http://www.vork.no/ 

E-post: post@vork.no 

ÅRSMØTET 2021 

SAK 14 – VALG 

 

VALGKOMITEENS FORSLAG TIL ÅRSMØTET  

Styret 

Verv Forslag År 

Leder Eva Letnes 1 år 

Nestleder Randi Nessemo Ikke på valg – 1 år igjen 

Kasserer Inga Granlund Ikke på valg – 1 år igjen 

Sekretær Andrea S. Ganes Ikke på valg – 1 år igjen 

Styremedlem Frode Haugen 2 år 

Varamedlem Matilde Aarset Grønn  2 år 

Varamedlem Maria Skjerve Kolstad 2 år 

 

Kioskutvalget 

Verv Forslag År 

Leder Andrea S. Ganes Ikke på valg – 1 år igjen 

Medlem Linn Bakkan Voll 2 år 

Medlem  2 år 

 

Stevneutvalg 

Verv Forslag År 

Leder Ina F. Sørensen Ikke på valg – 1 år igjen 

Medlem Jenny S. Dillan Ikke på valg – 1 år igjen 

Medlem Eli Anita Valbekmo Ikke på valg – 1 år igjen 

Medlem Nina A. Solli 2 år 

Medlem Idun Elvira Svartås Borgen 2 år 

 

Materialutvalg 

Verv Forslag År 

Medlem Terje Grønn Ikke på valg – 1 år igjen 

Medlem Kent Ove Hellan Ikke på valg – 1 år igjen 

Medlem Svein Jørgensen  2 år 

Medlem Vilgunn Haga 2 år 

Medlem Ketil Aksnes 2 år 

 

http://www.vork.no/
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Juniorutvalg 

Verv Forslag År 

Leder Linn Aksnes  1 år 

Medlem Sofie Skavhaug  1 år 

Medlem Nina Opheim 1 år 

 

Representanter til Innherred Ridehall 

Verv Forslag År 

Representant Ina Flotten Sørensen 2 år 

Representant Hanne Eriksson 2 år 

Vararepresentant  2 år 

 

Kontrollutvalg 

Verv Forslag År 

Medlem Birgitte Skjørholm  1 år 

Medlem Borghild Lundeby  1 år 

Varamedlem  1 år 

 

 

Alle kandidatene er forespurt og har takket ja. 

 

Med hilsen for 

Valgkomiteen i Verdal og omegn Rideklubb 

Verdal 17.03.21 

 

 

 

Arne Espen Dillan  Donna Louise Alstad  Trine Holm Rotvold 
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Verdal og Omegn Rideklubb    

Postboks 28, 7651 Verdal 

Bankkonto 4440.31.19099 

Organisasjonsnr. 987 481 846  

Hjemmeside: http://www.vork.no/ 

E-post: post@vork.no 

ÅRSMØTET 2021 

SAK 15 – AVSLUTNING 

 

 

 

 

 

 

____________________________    __________________________ 
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