
Årsmelding Strand Hestesport 2021 

Styret  fra juni 2021: 

Leder    Guro Inderberg  Valgt for 1 år, på valg i 2022 
Nestleder   Elisabeth Riskedal   Valgt for 1 år, på valg i 2022 
Kasserer   Anne Marie Bergman  Valgt for 2 år i 2021, på valg i 2022 
Styremedlem 2  Evelyn Førland  Valgt for 2 år i 2021. på valg i 2023 
Styremedlem 3  Line Harestad    Valgt for 2 år i 2021, på valg i 2023 

Styremedlem 4  Linda Bekkevold Thomsen Valgt for 2 år i 2020, på valg i 2022 

 
Vara 1    Amalie Tjøstheim   Valgt for 1 år i 2021 
Vara 2    Jeanette Aasen  Valgt for 1 år i 2020 

Vara 3    Kine Bjelland Breivik  Valgt for 1 år i 2020 

 
Varigheten til de ulike rollene fremgår av Strand Hestesport sin organisasjonsplan. 
I 2020 ble styret utvidet med et medlem og et varamedlem. Varamedlemsøkningen ble 
opprettholdt i 2021. I 2022 går styret inn for å gå tilbake til vedtektsfestet størrelse på styret. 
  
Valgkomiteen ble valgt på årsmøtet, og består av Liv Turid Gjerde og Melanie Artman.  
 

Ungdomsrepresentant er Ruth Førland 

 

Styrets arbeid: 
Det har vært et kortere styreår enn normalt, kun fra juni 2021 til mars 2022, i denne 
perioden har vi avholdt 4 styremøter og behandlet 17 saker. 

Vi har hatt jevnlige treninger med Melanie Artman og Amalie Erevik gjennom året. 

Vi har hatt programtrening i dressur på Fister, i regi av Melanie. I oktober forsøkte vi å 
arrangere klubbmesterskap i dressurridning dette ble dessverre avlyst pga storm. Dette 
opplevde vi som ekstra forsmedelig da vi hadde rekordstor påmelding i LD. 

Vi har satt opp tre kjøretreninger med Maria Henriksson hvorav en har blitt avlyst pga Maria 
sin VM deltagelse. 

Vi har arrangert to kjørestevner. Ett UK stevne i DP og ett DMP, som også var 
kretsmesterskap for Hordaland og Rogaland, i samarbeid med Jære Kjøre og Rideklubb. 
Kretsmester ble Linda B Thomsen. Vi har kåret Klubbmester i kjøring som er Randi 
Bjørkhaug.  

Under Fjordhest NM vant Kristine Vigrestad og Elise Stangeland BUF 6 år med Birkelid Nimo. 



Det er avholdt tre presisjonskjøringstreninger i sommerhalvåret. Klubben har kjøpt inn ett 
flyttbart maratonhinder. 

Vi har også fått opprettet mulighet til å kjøpe klubbklær via nettbutikken hesteprodukter.no 

 

Medlemstall: 
Strand Hestesport har i 2021 hatt 70 betalende medlemmer totalt. Her er både enkelt- og 
familiemedlemmer medregnet. Medlemstallet er noe lavere enn tidligere år. 
 
 

 


