ÅRSRAPPORT 2020
HØNEFOSS OG RINGERIKE RIDEKLUBB
Styret i Hønefoss og Ringerike Rideklubb har fra 30.3.2020
bestått av følgende:
Leder:
Nestleder:
Styremedlem:

Fernanda Zubillaga Nilsen
Silje Modalen
Grete Lien Lehne (kasserer)
Gro Sørgaard Gartland (sportsansvarlig)
Karl Otto Fjeldavli (vedlikeholdsansvarlig)
Vilde Hansen Langvandsbråten (barne og ungdomsansvarlig)
Rafael Pedersen (kafédriftsansvarlig)
Runar Grønvold (vedlikeholdsansvarlig)

Varamedlem:

Tonje Knutsen Teien (kafédriftsansvarlig)
Knut Sundberg (vedlikeholdsansvarlig)

Øvrige årsmøtevalgte tillitsmenn:
Revisor:

Nina Sørensen
Dikka G. Wibe

Valgkomité:

Laila Tjernseth, leder
Aina Bakke
Vidar Antonsen

Styremøter og annen representasjon:
Styret har i perioden siden sist årsmøte avholdt 8 styremøter.
Det utbetales ikke honorar eller annen form for kompensasjon for styrearbeid.
Silje Modalen er medlem av valgkomiteén i BRYK.
Vilde Hansen Langvandsbråten er varamedlem av NRYFs Ungdomskomité.
Pga. COVID19 ble det ikke avviklet normale kretsting i BRYK, rytterting i NRYF eller
arrangørkonferanser.
1

Klubbinnsats i 2020
Organisasjon
Styret er klubbens høyeste organ mellom årsmøtene. Sparebank1 Økonomihuset AS er
regnskapsfører og utfører også fakturering for klubben. Øvrige oppgaver knyttet til den
daglige økonomidrift utføres av kasserer Grete Lien Lehne i styret.
Styret har også i denne perioden hatt et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og
kasserer.
Følgende har vært ansatt ved Ringerike Ridesenter i 2020:
Elise Pettersen, 100%.
Denis Matiuskin, 100%.
Kathinka Fjeldavli, 10 %.
I tillegg har det vært ansatt sommervikarer.
HRRK har hatt avtale med Hanne Mari Rimejorde om å utføre noen oppgaver tilhørende den
daglige driften ved HRRKs ridesenter.

Medlemmer
HRRK har 300 medlemmer (ved familiemedlemskap er hvert familiemedlem regnet som et
medlem). HRRK bruker aktivt både nettsiden og Facebook, hvor det legges ut jevnlig
oppdateringer, informasjon og lenker. Bruk av sosiale medier gjør det også enklere for
medlemmene å ta kontakt med klubben.
Det har vært økt aktivitet på klubbens sider på sosiale medier, og økt innsats og deltakelse fra
klubbens medlemmer og oppstallører på dugnader både ifm. stevner og ellers.

Barnas Hestival
I august ble Barnas Hestival arrangert for andre gang, om enn noe begrenset pga. coronatiltak
og smittevernstiltak. Arrangementet var i samarbeid med rideskolen, og ble likevel vellykket.
Svært mange tok turen til ridesenteret, til tross for smittevernstiltak og COVID19, og
aktiviteter som ponnigalopp, ansiktsmaling, lekeområde, ponniridning, kjøring samt sprangog dressuroppvisning var veldig populære. Arrangementet var viktig for å gjøre ridesporten
og ridesenteret mer kjent i lokalmiljøet, og fikk også bred omtale i lokalpressen.

Juleshow
I 2020 måtte HRRK avlyse det tradisjonelle juleshowet pga. restriksjoner grunnet COVID19.
Juleshowet er vanligvis i samarbeid med rideskolen.

Økonomi
Totalkapitalen var pr. 31.12.2020 kr, 180 957 - sammenlignet med kr. -247 969, - året før.
Egenkapitalandelen var 3,8 %. De samlede ordinære avskrivninger i varige driftsmidler i 2020
var kr. 278 193, -. Regnskapet gir etter styrets mening en rettvisende oversikt over utviklingen
og resultatet av virksomheten og over selskapets finansielle stilling pr. 31.12.20.
Resultat før finansposter ble NOK, 664 577 - en positiv endring på 797 959- fra året før.
Resultat etter finansposter viste et overskudd på NOK.428 926-, en positiv endring på,
789755- fra året før.
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Driftsinntektene var noe høyere i 2019 enn i 2018, grunnet frafall av bruksretter, satsning på
de stevnene som gir mest inntekter og diverse driftskompensasjoner ifm. COVID19
situasjonen. Driftsutgiftene var omtrent like, med noe høyere lønnskostnader og andre
driftskostnader pga. oppgjør fra tidligere (tilsammen ca 300 000).
Klubben har en utfordrende økonomi, og selv om klubbens økonomi er bedret og noe styrket,
og det er et overskudd i 2020. så er det fortsatt behov for å øke inntektene i årene som
kommer for å foreta nødvendig vedlikehold og investeringer på ridesenteret. Klubben har sine
inntekter fra medlemskontingent, rideskolen, arrangement, stevner, kiosk, sponsorer, lotteri,
momskompensasjon og oppstalling. Klubben kommer til å satse mer på dugnader i årene som
kommer, tanken er å ha to store dugnader i året som kan gi budsjetterbare, faste inntekter opp
mot 400 000.
Kiosken er fortsatt en viktig inntektskilde for klubben. Omsetningen i kiosken var
NOK, 284 465- i 2020, og resultatet ble på NOK, 162 319- som er en liten økning fra året før.
Det ble i 2020 en del avlyste stevner pga. COVID19, som likevel har påvirket
stevneinntektene lite. Omsetningen i kiosken henger i stor grad sammen med antall stevner og
antall startende, og det er også et hyggelig bidrag til omsetningen at kiosken på
rideskolestevner driftes av klubben.
Når det gjelder selve stevnene ble resultatet NOK, 923 452 - en ubetydelig reduksjon fra året
før. Tatt i betraktning at stevnesituasjonen var meget verre i 2020 enn i 2019, med mange
avlyste stevner, er det totalt sett en forbedring. Kostnadsprosenten var i 2020 på %, mot 60 %
i 2019. Dette er meget bra.
Kontingentinngangen er høyere i forhold til i fjor. Kontingentinngangen var NOK ,69 899 -,
en liten økning. Det er potensiale for å forbedre denne, og det er gjort tiltak fom årskiftet
2020/2021 knyttet til dette.
Det er i 2020 betalt avdrag på lånet på anlegget som utgjør klubbens langsiktige gjeld, Lånet
var ved årsskiftet på NOK 4 230 000 mot NOK 3.848.905,- året før. Lånet ble økt med
500 000 og refinansiert i mars 2020. Den kortsikte gjelden var ved årsskiftet NOK, 502 675-.
I 2020 har det ikke vært behov for kassekreditt.
Det er i 2020 inntektsført NOK, - i sponsor- og reklameinntekter. Vi har også mottatt
sponsing gjennom gavepremier på stevner som har spart oss for flere tusen kroner. Det er
også noen som bidrar in naturalia. Vi oppnår også ofte rabatter ved kjøp av varer og tjenester.
Styret har hatt et bevisst fokus på økning av sponsorinntekter og lykkes godt med det. I tillegg
mottok klubben en gave på 500 000 fra Sparebankstiftelsen til belysning i den hvite hallen og
utbedring av baneutstyr (harv m/ tillegg). Klubben gjennomførte også noen Spleiskampanjer
til det siste formålet, som var forholdsvis vellykkede.
Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2020 er satt opp under denne
forutsetningen.
Se for øvrig regnskap med noter for 2020.

Anlegg
Hønefoss og Ringerike Rideklubb eier og drifter Ringerike Ridesenter. Ringerike Ridesenter
er et av Norges største og beste klubbanlegg, og har i tillegg en geografisk gunstig plassering.
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Det er i 2020 gjort nødvendig vedlikehold., Det er foretatt en større investering, nemlig
innstallering av nye ledlys i hvit ridehall. Dette er en investering som vil betale seg selv ved
lavere strømregninger, og som er finansiert av gave fra Sparebankstiftelsen. I tillegg er det
montert nye utelys på noen områder. Anlegget vil i tiden fremover fortsatt kreve mye
vedlikehold.
I 2. etg. i den store ridehallen er arealer utleid til Rytterbutikken.

Oppstalling
Det har i 2020 vært godt belegg i stallen. Høyt belegg er viktig både med tanke på klubbens
økonomi og grunnlaget for den sportslige utviklingen. Oppstallingsprisen ble ikke regulert i
2020. Bruksrettene løp ut pr. 31.12 2019.
Attraktive trenere er tilknyttet stallen og klubben. Det har vært avholdt kun ett oppstallørmøte
pga. restriksjoner knyttet til COVID19.

Rideskolen
Det er tilknyttet rideskole til senteret. Rideskolen har i underkant av 200 elever. Det blir gitt
kurstilbud på ulike nivå fra nybegynnere til viderekommende for både voksne og barn.
Ridekolen tilbyr også terapiridning som er en spesiell metode innen fysioterapien.
Terapiridning gir rett til bidrag fra Rikstrygdeverket, og må utøves av fysioterapeuter med
særskilt utdannelse eller godkjenning.
Ridekolen drives av Line Brusletto.

Sportslige aktiviteter og stevner
Med et av Norges beste klubbeide rideanlegg har vi alle muligheter til både å skape bredde og
hevde oss nasjonalt i fremtiden. Vi har konkurranseryttere i flere grener; først og fremst i
dressur, sprang, og feltritt.

Takk!
Styret takker spesielt alle som har stilt opp for klubben i 2020; ryttere, foreldre, kioskgjengen,
stallgjengen, andre frivillige, ansatte, sponsorer. Uten innsatsen fra alle dere ville vi ikke vært
den klubben vi er.
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