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ÅRSMELDING FOR 2020 TROLLHEIMEN RIDE-OG KJØRELAG  
 

Årsmøtet ble holdt i Trollheimen ridehall i Surnadal 6. februar, med 14 medlemmer til stede.  

TRKL har hatt 143 betalende medlemmer i 2020.   

  

Styret har hatt slik sammensetning:  

Leder:     Gro Løfaldli    
Kasserer:    Solvår Halset  

Sekretær:   Liv Røkkum Grimsmo  

Styremedlem:  Nina Kolltveit Sæter  

Styremedlem:   Silje Mari Husby  

Varamedlem:   Hilde Sæther  

Ungdomsrepresentant:  Linn Sæthervik  

Ungdomsrepresentant:  Malin Ulvestad  

Revisorer:   Råg Schei og Mette Anita Liabø  

Vara revisor:   Hege Sæther Moen  

 

Styrets arbeid  
Det har vært avholdt 5 styremøter og 24 saker har vært behandlet. På grunn av Corona-pandemien ble 

1 styremøte gjennomført via Teams. Styret gjør i tillegg mange avtaler og drøftelser via Messenger 

og via egen Facebook-gruppe.   

Medlemmer i styret har deltatt på følgende møter og seminar i 2020:  
 

• Gro og Solvår har deltatt i møte med Sør-Trøndelag rytterkrets via Teams.  

 

Aktiviteter  
Kjøretreninger på Nymoen og i Trollheimshallen.   

Reja Larsen har vært instruktør i dressur og bakkearbeid med jevne mellomrom med 5-10 deltakere 

hver gang.   

Sprangtrening med Rune Haugen 2 helger med 6 deltakere.  

Det har vært flere klubbtreninger i sprang i regi av ungdomsrepresentantene i styret.  

 

Kurs   
Kjørekurs med Øyvind Mikkelsen. 3 kurs med 8-10 deltakere hver gang.  

Kjørekurs med Camilla Jonsrud. 10 deltakere.  

Ridekurs for barn med Anny Synnøve Løfaldli, Malin Asphaug og Silje Mari Husby som arrangører. I 

2020 ble det arrangert 11 kurs med 10 deltakere hver gang. Det vil si 110 deltakere. Av disse 

er ca halvparten forskjellige deltakere.  

  

Konkurranser   
Ett D-stevne i dressur inkl. kjøreklasser med 80 starter til sammen.   

Ett D-stevne i sprang med 52 starter til sammen.  

Ett D-stevne i kjøring med 60 starter til sammen.  

På grunn av Corona-pandemien har det vært redusert stevneaktivitet deler av året, men flere av 

klubbens aktive medlemmer har vært ute og startet stevner i sprang og kjøring. Flere av medlemmene 

har vært teknisk personell ved stevner både i egen klubb og ved stevner arrangert av andre klubber.  

 

Utstilling  
Den 22 august arrangerte klubben vår, sammen med Indre Nordmøre Fjordhestlag og Surnadal 

Travklubb, utstilling på anlegget vårt. Det var 53 meldte hester, men noen var ikke møtt. Det ble 

avholdt både ride og kjøreprøver.  Uansett en stor utstilling. Noe krevende arrangement med tanke på 

restriksjoner og Corona, men arrangementet gikk veldig bra!   
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Dugnader  
Det har vært arrangert flere dugnader ved rideanlegget på Nymoen.   

 

Trollheimshallen  
22 medlemmer har betalt anleggsleie for bruk av klubbens rideanlegg på Nymoen. Det har 

vært 54 enkeltbetalinger. Det har vært en inntekt på kr 16.500,- på ikke-hesterelatert aktivitet i 

hallen. Totalt har vi hatt en inntekt på kr 34.500,- på utleie av anlegget til andre lag/foreninger.  

  

Arbeidsgrupper  
Klubben har flere ulike arbeidsgrupper som er veldig oppegående og dyktige. Det er flinke folk som 

gjør at alt fungerer. Grupper har ansvar for kjøkken i hallen, vasking, matlaging og 

salg, vatning, harving og preparering av banen og hallen m.m.   

  

Generelt  
Året 2020 har vært et krevende år å drive klubb og aktiviteter i grunnet corona. Styret har følt på 

ansvaret vi har for at aktivitet i vår klubb ikke skal bidra til smittespredning. Likevel har det vært et år 

med bra aktivitet selv om noe har blitt avlyst eller flyttet på. Medlemmene har vist forståelse for de 

avgjørelser vi har tatt, og det er vi takknemlige for. Satser på at 2021 på sikt skal gi oss litt enklere 

rammer for å skape aktivitet.  

  

Surnadal 29.1.2021.  

 

Liv Røkkum Grimsmo  

sekretær  

 


