
ÅRSBERETNING TROMSØ 

RYTTERSPORTSKLUBB 2022 

Virksomhetens art  
Tromsø Ryttersportsklubb er et idrettslag med høy sportslig aktivitet. Klubben driver rideskoledrift for 

barn, ungdom og voksne, ridning for personer med nedsatt funksjonsevne, og stor stevne-/ 

treningsaktivitet. Klubben tilbyr oppstalling av privateide hester med en kapasitet på ca. 60 hester 

 

Fortsatt drift  
Klubben har per 31.12.2021 en positiv egenkapital på NOK 530 413,- I samsvar med regnskapslovens § 

3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. 

 

Merknader til driften  

Klubben har i 2021 et driftsoverskudd på NOK 1 497 751,- Styret mener årsregnskapet gir et 

rettvisende bilde av klubbens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Det må likevel påpekes 

at siste halvdel av 2021 har vært utfordrende med flere vakante stillinger. Mange av oppgavene 

knyttet til disse stillingene har vært utført av styret. Administrative lønnskostnader har derfor vært 

unaturlig lave og gjenspeiles i resultatet for 2021.  2021 har vært et innholdsrikt år for klubben. Den 

ordinære klubbaktiviteten har vært krevende i 2021 som følge av Covid-19 pandemien. Pandemien har 

påvirket både rideskoleaktiviteten og den sportslige aktiviteten gjennom året. Forholdene tatt i 

betraktning har klubben klart å opprettholde et godt aktivitetsnivå. Som følge av statlige 

støtteordninger og andre ekstraordinære inntekter er de negative økonomiske konsekvenser av 

pandemien begrenset.  

Det siste året har det vært jobbet mye med å få ett reelt medlemstall i klubben, gjennom opprydding i 

medlemsregisteret i NIF. Det er lagt ned ett betydelig oppryddingsarbeid. Denne jobben videreføres i 

2022.   

 

Rideskolen 
Driften i rideskolen ble lagt om fra september 2021. Vi har redusert antall kurs, flyttet over i lille 

ridehus som følge av mangel på instruktører og hester.  

Det jobbes videre med å utvikle rideskolen spesielt med tanke på å gi ett godt tilbud til barn og unge. 

Dette handler både om å gjøre tilbudet så attraktivt som mulig, i større grad synliggjøre klubbens 

tilbud, samt arbeide med rekrutterings-/ lavterskeltiltak for å få nye elever. Det er en pågående 

prosess med fornying av rideskolens heste-/ponnimateriell som det i 2021 var avsatt betydelige midler 

til. Prosessen forutsettes videreført i 2022.  

Takket være ressurser i klubben har vi klart å opprettholde kurs, høy aktivitet og gitt ett tilbud i en 

krevende periode.  

Det jobbes med å få ansatt ansvarlig for rideskolen.  

 

Sportslig aktivitet 
Klubben har i 2021 hatt høy sportslig aktivitet tilrettelagt for alle nivåer, selv om året også var preget 

av covid-19 situasjonen. Klubben var representert både i Norgesmesterskap (individuelt NM) i sprang 

ponni og Landsmesterskapene både dressur og sprang.  Klubben var og representert under KOHS i 

felleskjøp cup for hest. En gruppe av klubbens ryttere har også i sommersesongen 2021 representert 

TRSO på mange store og mindre stevner sørpå, og tatt plasseringer innenfor begge grener. 

Klubben arrangerte totalt 6 stevner, 2 dressurstevner og 4 sprangstevner.  Spesielt første halvår var 

preget av koronarestriksjoner.  Det er stort behov for å få utdannet mer teknisk personell, det er stor 



slitasje på enkeltpersoner og gjør klubben veldig avhengig av bemanning utenfra som ikke er så lett å 

få til.  Det må likevel bemerkes at det gjøres en fantastisk god innsats fra arrangørkomite, ildsjeler og 

frivillige både for å arrangere stevner, kurs og treninger.   

Det er gledelig å se at rekrutteringen til sporten er svært god med et historisk høyt antall aktive ryttere 

både innenfor ponni og hest. Særlig artig er det å se at det stadig kommer nye unge ponniryttere til, 

samt at samspillet med og deltagelse fra rideskolen fungerer stadig bedre. 

 

Det har vært tilbud om klubbtrening i sprang.  Av helgetreninger har det vært arrangert jevnlige kurs 

innenfor både dressur og sprang jfr. terminliste.   

Målet er at samspillet mellom et godt breddetilbud og muligheter for satsing på høyere nivå skal 

videreutvikles i begge grener. Felles for all aktivitet er gode treningsfasiliteter hvor oppgradering og 

vedlikehold av klubbens ridebunner har vært og fortsatt er en viktig faktor.  

 

Ungdomskomiteen  
Ungdomskomiteen har arrangert 3 ungdomsmøter i løpet av 2021. På disse møtene har det vært fokus 

på generell trivsel og samhold blant barn og ungdom i klubben, samt saker som har vært aktuelle for 

dem. Det har bare vært positive tilbakemeldinger på disse møtene og de oppleves å ha hatt positiv 

effekt på miljøet blant barn og ungdom i klubben. 

 

Anleggskomiteen 
Anleggskomiteen vil rette en stor takk til de som har vært med å bidra til at alt som er nevnt i denne 

beretningen har blitt gjennomført.  

Skiftet belysning i begge ridehaller, øket lys styrken til det som er godkjent nivå for idrettshaller og 

redusert strømforbruk med nesten 50% for begge haller. Forbruket er redusert fra 19,2 kW/t til 

10,2kW/t. Det er i tillegg bestilt nytt styresystem for lys i begge haller som vil redusere strømforbruket 

ut over dette. 

 

Det ble i 2021 kjøpt inn en gravemaskin for å kunne utføre utvendig vedlikehold og grøfting/drenering 

på området. Dette arbeidet ble påbegynt i aug 2021 og vil videreføres fra våren 2022. Det er påbegynt 

opparbeiding av nytt grøntareal nordenden av området og opparbeidet et godkjent lagringsområde for 

dårlig og kassert høy i nedenfor det nye påbegynte grøntarealet. 

Automatisert vanningsanlegg for store ridehus ble konstruert og montert i 2021. Dette ble montert av 

dugnadsmafiaen. Vanningsanlegget må etterjusteres og ferdigstilles når det blir varmt i været. 

 

Det er også kjøpt inn en liten minitraktor for sladding av ridebaner. Dette for å unngå de store 

vedlikeholdskostnadene som er påført 4 hjulingen etter at vi fikk ny harv til de 3 nye ridebunnene. For 

å effektivisere arbeidet for de ansatte ble det kjøpt inn en henger til 4 hjulingen for å kjøre vann og høy 

til rideskolehestene. Denne er også praktisk når det skal ryddes på uteområdet. 

Det er påbegynt utskifting av de gamle energikrevede lysarmaturene i begge staller. Dette skiftes ut 

med nye LED armaturer etterhvert som det blir behov for det. Det er montert utelys utenfor nystall 

mot nord og utenfor gammestall i sør. HMS tiltak. 

 

Inndeling og montering av innredning i gjestestallen er påbegynt og har blitt utsatt flere ganger da 

denne har blitt benyttet til høylager. Det er på tross av dette satt opp 5 ferdige bokser her. 

Det er lagt opp strøm til møkkabinge og gjestestall. Dette måtte vi også gjøre på dugnad og innleid 

kompetanse. 

 



Loftet i gammelstallen er omorganisert for å øke sikkerheten og oversikten. I tillegg er det bygget nye 

skap til oppstallører i begge staller. 

Det foreligger flere planer for effektivisering, forbedringer og innsparinger for anlegget, om det er 

økonomi og vilje for gjennomføring av dette i klubben. 

 

Arbeidsmiljø  
Det generelle arbeidsmiljø vurderes som godt. Det generelle sykefravær er lavt. Det er ikke 

forekommet skader eller ulykker på klubbens ansatte i 2021.  

 

Ansatte 
I 2021 har bemanningssituasjonen vært svært utfordrende. Vi har hatt stallmester i 100% stilling, frem 

til juni har vi hatt Administrativ leder i 100% stilling og frem til august har vi hatt 100% stilling som 

ansvarlig for rideskolen. Fra august har vi hatt 100% lærling. Fra oktober har vi hatt en ansatt knyttet til 

drift av anlegget. Utfordringene har vært å ha nok folk i stabile stillinger i stall, som instruktører og 

assistenter. Fra juni har det vært vanskelig å få ansatt noen i de vakante stillingene. Fra oktober har vi 

hatt Daglig leder på plass. Disse vakante stillingene gjør at mye av daglig drift og arbeid med rideskolen 

har falt på enkelte i styret. 

 

Likestilling  

Klubben hadde ved årsskiftet tre kvinnelige og to mannlige ansatte i tillegg til timeansatte. Styret 

består av 7 personer – en mann og seks kvinner, samt ett mannlig varamedlem 

 

Miljørapport  

Klubben forurenser ikke det ytre miljø. Tromsø kommune har vært på befaring, av møkk, lagring og 

mellomdeponi samt kompostering av ødelagt høy hadde ikke Tromsø kommune noen innvendinger på 

ved tilsyn. Angående hygienisering av møkk er det sendt inn søknad, som vi avventer svar på.  

 

Årsresultat og disponeringer  
Styrets forslag til disponering av årsresultat fremgår av årsregnskapet. 

 

 

Tromsø, 24.03.2022 

 

_____________________   _____________________    

Marthe Haukland   Kristin H. Kjørsvik 

leder      nestleder 

 

 

_____________________   _____________________  

Hege Brose    Arild Johnsen 

Rideskolekomiteen   Anleggskomiteen 

 

_____________________   _____________________  

Anja Lind     Veronica Wiik 

Oppstallørkomiteen   Sportskomiteen 

 



_____________________   _____________________  

Miriam Bjørndalen   Tommy Torvanger 

Ungdomskomiteen   Vara 

 

_____________________  

Geir T. H. Norbye 

Administrativ leder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


