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ÅRSRAPPORT FRA STYRE OG KOMITEER I HEKLA FOR 2015 

 

 

Styret og komiteer har i 2015 hatt følgende sammensetning: 

 

Leder:    Gro Johansen 

Nestleder:   Marlene Furnes Bagley 

Sekretær:   Grethe Knapaas 

Kasserer:    Eva Korneliussen 

Sportsleder:   Ragnhild Pettersen 

Styremedlem:   Elisabeth Svensson 

Styremedlem:   Caroline Jacobowitz 

Ungsomsrepresentant:  Siri Bjarkøy 

Vararepresentant:  Merethe Grimsrud 

Vararepresentant:  Inger Helene Wiig 

 

Sportskomitee:  Stine Voldhuset 

    Helene Øhre 

    Emilie Skjold Pettersen 

 

Revisorer:   Pål Morten Bjarkøy 

    Solveig Sæverås 

 

Valggkomite:   Anne Wangen 

    Kine Nordbrekken 

    Hrefna Gretarsdottir 

 

Det er avholdt 5 medlemsmøter i perioden. Videre har mange saker blitt behandlet via e-post. Styret har 

vært representert ved NIHFs årsmøte og halvårsmøte. 

 

Styrets hovedfokus har vært drift av klubben, oppgradering av bane og utstyr samt gjennomføring av de 

arrangement som beskrives under . 

 

Videre besluttet styret å søke om NM for 2016. På bakgrunn av styrets søknad fikk vi tildelt 

arrangementet, som vil bli avholdt på banen vår på Momarken 7. – 10. juli 2016. Styret har etablert en 

NM-komitee som er godt i gang med planleggingen. 

 

Medlemstall 

Medlemstallet var ved utgangen av 2015 217, mot 232 i 2014. 

 

Nettside 

Heklas hjemmeside www.hekla.no oppdateres jevnlig. Hekla har også en Facebookside som benyttes 

jevnlig til kommunikasjon til og fra medlemmene. 

 

Jubileumsåret 2015 

Hekla fylte 30 år i 2015. Dette først markert under turhestevnet, som ble innledet med en flaggparade med 

Hekla, Norske og Islandske flagg – og selvsagt Hekla-ekvipasjer. Videre var det flotte premier inspirert 

av vårt jubilum. 

 

Så rundet vi jubileumsåret av med en flott jubilumsfest som ble avholdt på Myrvoll vel den 14. November 

2015. Her var det festmiddag, besøk fra NIHF leder Nils Andre Olsen, taler, jubilemsquiz og mange blide 

Heklafjes! 

http://www.hekla.no/
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Aktiviteter i 2015 

 

Barn og ungdom 

For barn og undgdom har det blitt avholdt 2 samlinger, med Martin Rønnestad som instruktør på begge 

samlingene. 

 

Den første samlingen ble holdt i ridehuset på Nøstvedt – som stilte ridehuset sitt til disposisjon gratis på 

kort varsel, da et forrykende snøvær umuliggjorde utendør ridning. Her var det i tillegg til privattimer 

samling med teori og pizza. 

 

Andre samling var en juleavslutning som ble avholdt på Lillebru gård – også her fikk vi låne anlegget 

gratis. Her var det i tillegg til Martins kyndige instruksjon julehygge med gløgg, pepperkaker, clementiner 

og selvsagt julegrøt med mandel. Samt den nye aktiviteten julerottekasting! 

 

Felles for begge samlingene var godt humør, god instruksjon, lovende ekvipasjer og en fantastisk barne- 

og ungdomsgjeng. 

 

Stevner 

I 2015 arrangerte vi 3 stevner, alle på den flotte banen vår på Momarken. Med Heklas fantastiske 

dugnadsgjeng har det vært en fryd å gjennomføre! 

 

Først ut var klubbstevnet vårt, som gikk av stabelen i april. Stevnet var som alltid preget av smilende 

ansikter og godt humør.  

 

Verdige klubbenstere ble kåret: 

Junior:   Magnus Grimsrud på Marius fra Husavik 

Ungrytter 4-gang:  Camilla Wangen på Reyr fra Melabergi 

Ungrytter 5-gang:  Emilie Skjold Pettersen på Leistur fra Torfunesi 

Seniot 4-gang:  Anne-Kristine Guldbakke på Hrannar fra Skyggni 

Senier 5-gang:  Kari Mette Sætre på Fluga fra Sydra Gegnisholi 

 

Østlandmesterskapet ble arrangert 1. – 3. mai som er World Ranking stevne. Med 98 påmeldte 

ekvipasjer ble programmet gjennomført uten forsinkelser – med fantastiske presentasjoner – og meget 

gode tilbakemeldigner fra ryttere, dommere og publikum. Også her ble det kåret glotte vinnere i alle 

klasser, samt sammenlagt. For første gang ble beste norskfødte hest kåret i både tølt og gangartsdisiplin. I 

tølt var det fantastiske Tigull fra Kleiva, avler og rytter Bernt Severinsen. I gangsartsdisiplener var det 

«vår egen» Gina fra Sørbråten, ridd av Malene Skjold Pettersen. Avler er Olav Sørbråten. 

 

I september var det som alltid tid for Turheststevnet, et arrangement som samler ekvipasjer på alle 

nivåer til seriøs konkuranse og masse lek og moro! Høstens høydepunkt for mange! Her ble det i tillagg 

til gangartskonkurransene konkurert i galoppløp, brustølt og Trial. Årest turhest ble Klettur fra Minni-

Reykjum med sin rytter Hedda Dramstad. 

 

 

Andre arrangementer 

I tillegg til fest, barne-og ungdomssamlinger og stevner, ble det 9 april arrangert tmakveld med Hanne 

Hestevik. Hanne ga ossen meget engasjerende innføring i nye guidelines. Vi har også arranger 2 

fellestreninger på Momarken, Der blie Heklamedlemmer møttes til trening, hesteprat og hygge. 
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Sportslige presentasjoner. 

 

Hekla har i mange år vært en breddeklubb.. Men fra våre rekker har det grodd mange gode ryttere, og 

resultatene har bare blitt bedre og bedre. Nå topper Hekla-ryttere resultatlistene på stevner rundt om i 

Norge, en utvikling det er utrolig morsomt å være med på! 

 

Et høydepunkt i jubiliumsåret vårt var at vi for  første gang var representert i VM – og det med hele 3 

ekvipasjer! Vi gratulerer Martin Rønnestad og Svartur vom Hochwald, Caroline Wangen og Laki fra 

Hemlu og Camilla Wangen og  Reyr fra Mælabergi meg flotte resultater i Herning!  

 

Denne reportasjen er sakset fra Romerikes blad i forkant av VM. Vi er kjempestolte av dere! 
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