Sportsutvalget 2021
Sportsutvalget har bestått av Hanne Mari Rimejordet, Heidi Karina Pedersen, Christin Klemmestad,
Gro Gartland, Annette Hvalsmarken, Ellen Risberg, Anne Sørbø og Elise Pettersen.
Året 2021 ble også et spesielt og annerledes år som ble preget av Korona pandemien som kom over
oss i mars 2020. Dette har i år som i fjor begrenset stevneaktiviteten en del og vi fikk derfor ikke
avholdt stevner slik vi normalt sett har gjort tidligere. Det har vært mange restriksjoner og krevende
for oss som stevnearrangør. Til tross for det fikk vi avholdt til sammen 11 stevner - 6 i sprang og 5 i
dressur.
Vi i sportsutvalget har som i 2020 hatt fokus på å lage gode stevner med kvalitet og å finne ut av
hvilke stevner som er mest lønnsomme for oss. Det er jo ingen tvil om at økonomi er en av de store
motivasjonsfaktorene for å avholde stevner i klubben. Men det er også et godt tilbud til mange av
våre ryttere som ikke reiser så mye ut. Det å ha mulighet til å delta på fine stevner på hjemmebane er
morro og gjør at flere kan være aktive i sin gren. Rekruttering/bredde har også vært lagt til grunn for
utvelgelse av klasseoppsett og stevner generelt. Det er viktig for oss i sportsutvalget å kunne tilby
stevner helt fra klubbstevne nivå og opp til Landsstevne nivå. Vi synes nå at vi ser konturene av
hvilke type stevner som gir oss mest deltagere og som er attraktive i markedet og på den måten er
innbringende for oss å arrangere. Vi har fått gode tilbakemeldinger på gjennomførte stevner i 2021.
Det er alltid småting vi må forbedre, men alt i alt begynner vi å få gode rutiner for gjennomføring av
stevnene.
Når det kommer til bemanning på stevnene våre pressiserer vi igjen at vi har behov for flere hender..
Det krever utrolig mange dugnadstimer for å få et stevne i havn på en god måte. Husk å melde deg til
tjeneste i god tid i forkant. Dersom du ikke har noen særskilte ønsker blir du satt opp der behovet er
størst.
Vi har veldig mange aktive sprangryttere i klubben vår. Det er gøy å se at så mange er aktive på
stevner rundt om i hele landet. Det er også veldig gøy å se at mange av disse sprangrytterne også er
aktive deltagere på dressur stevner både på hjemmebane og bortebane. Det forteller oss at vi er en
klubb med mye allsidighet og at vi tør å prøve ut nye ting. Dette viser til en god kultur i klubben vår,
Hinderpark/utstyr, forberedelser av stevnearena og generelt vedlikehold av hinder park har Yannick
Reweghs og Runar Grønvold stått for, de fungerer som banemestere under stevnene våre. Line
Brusletto har ansvar for oppfølging av vedlikeholdet på bunnene våre, spørsmål vedrørende bunnene
kan det rettes til Line Brusletto.
Det er Tonje Knutsen Teien sammen med Rafael Pedersen som har tatt seg av kioskdriften dette året
også. De har gjort en fantastisk innsats og vi får mye skryt vår vårt gode utvalg under stevnene. De er
også veldig flinke til å tilpasse “menyen” etter sesong. Bra jobbet!! Ellers er det mange flinke
mennesker som er med å drar lasset for stevnene våre i løpet av et år. Det er fantastisk å oppleve den
gode dugnadsåndens som er hos mange av medlemmene i klubben. Vi anbefaler flere å delta i dette
:)
Line Brusletto har vært klubbtrener i sprang dette året. Her er det full oppdekning og til tider
venteliste. Det er et tilbud til alle klubbens medlemmer på forskjellig nivå. Vi har hatt Peter Flam og
Hauke Luther som gjestetrenere. Så det er en godt utvalg til flere av våre ryttere.
Mona Misund har vært klubbtrener i dressur med faste treninger en gang i uken. Det har vært
varierende deltagelse på dette, men alt i alt et godt tilbud. Nå har hun ingen faste treninger på
Bærenga, men på andre staller i nærområdet. Vi i sportsutvalget ser nærmere på klubbtrener rollen i

dressur, og vurderer en mulig endring. Frida Aksnes kom inn som gjestetrener på slutten av året
2020. Dette har vært godt mottatt og vi ønsker å fortsette med det tilbudet videre. Det er også en liten
gruppe med ryttere som rir trening på Lillian Grepne.
Klubben har hatt mange aktive ryttere på ulike nivå som har startet stevner i løpet av året. Dette være
seg i klasser helt fra rekrutterings nivå og opp på internasjonalt nivå.
Vi nevner noen resultater, men vi roser alle som har vært ute og representert klubben på en strålende
måte. Øvrige resultater for klubbens representanter kan en finne på Equipe.

NM og Nordisk Mesterskap Sprang 2021:
Her hadde vi en ekvipasje til start. Emmeline Pedersen og Master Bob hadde fine runder og tok med
seg den gjeve tittelen Norgesmester! Ekvipasjen deltok også under Nordisk mesterskap i Finland der
de sanket mye god erfaring og leverte fine runder. De fikk med seg en fin bronsemedalje hjem som
de tok sammen med ponnilaget for kat.2 ponnier.

INM Children Sprang 2021:
Her hadde vi to ekvipasjer til start. Valentina Overå og Noblesse og Sara Klemmestad og
Leoncaballo, de fikk begge med seg god erfaring og leverte fine runder.

Landsmesterskapet Sprang 2021:
Her hadde vi mange flinke ekvipasjer til start i forskjellige klasser. Både for hest og ponni. De som
tok med seg medaljer i mesterskapet var:
- Hedda Grønvold og Carlo Colucci tok den gjeve gullmedaljen i 110
- Emmeline Pedersen og Skealon Tom fikk sølv i LA kat 1
- Aileen Voss Donato og Day Lights Deluxe fikk bronse i LB kat 1

Equishop Tour 2021:
Vi hadde ett par ekvipasjer til start, men seieren av cupen sammenlagt gikk til Siri Klemmestad og
Tullaree Spirit. De vant også alle klassene sine den helgen!
Vintercup Sprang 2021:
Utrolig mange flinke ekvipasjer til start gjennom hele cupen. Celina Emilie Fjeldavli og Mosslåttas
Miss Sian fikk sølv i ponni LD.

Kretsmesterskap Sprang 2021:
Kretsmesterskapet er ofte en stor suksess for Hønefoss. Det vises år på år. Følgende lag fikk
medaljer.
- Senior Gull: Sara Klemmestad, Tilia Teien og Hedda Grønvold
- Ponni Sølv: Siri Klemmestad, Thea Bråthen og Emily Bech
- Ponni Bronse. Iselin Vestheim, Emmeline Pedersen og Emilie Sønsteby
Følgende ekvipasjer fikk medalje individuelt:
- Senior Gull: Gro Gartland og Zafirah

-

Senior Bronse: Kathinka Fjeldavli og Enzo Uno D
Junior Sølv: Tilia Teien og Chacez
Junior Bronse: Hedda Grønvold og Carlo
Ponni Gull: Siri Klemmestad og Tullaree Spirit
Ponni Bronse: Thea Bråthen og Ophelia

Klubbmesterskap Sprang 2021:
Ponni:
- Gull til Thea Bråthen og Ophelia
- Sølv til Emmeline Pedersen og Gina
- Bronse til Siri Klemmestad og Tullaree Spirit
Junior/YR:
-

Gull til Selma Poole og Tanholms Kello
Sølv til Hedda Grønvold og Carlo Colucci
Bronse til Emma Nilsen og Juan Don

Senior:
-

Gull til Valentina Overå og Comperados
Sølv til Kathinka Sofie Brøgger Fjeldavli og Enzo
Bronse til Gro Sørgaard Gartland og Zafirah

DRESSUR:
Året 2021 har vært mer aktivt på dressur fronten enn i fjor. Så i år er det gledelig å nevne at vi har
flere fine resultater å se tilbake på. Vi har flere aktive ekvipasjer, men fortsatt er det plass til enda
flere. Vi har også hatt mer aktivitet på senteret med bla mer programridninger og ikke minst flere
stevner. Frida Aksnes kommer også jevnlig og har weekend treninger, mens Elise Pettersen har
ukentlig trening med mange av klubbens medlemmer.. Vi opplever også at det er et gryende
engasjement hos noen av klubbens aktive dressurryttere og dette er med på å skape god aktivitet og
enda mer engasjement. Vi gleder oss til fortsettelsen.
Her er noen fine resultater:
Landsmesterskapet Dressur 2021:
Mange flinke ekvipasjer til start men dessverre ingen medaljer. Laget for Senior la inn en god innsats
mot høy konkurranse og fikk en femteplass sammenlagt.

Kretsmesterskapet i Dressur 2021:
Ponnilaget bestående av: Amalie Risberg og Luke Clover, Ingrid Kristoffersen og Patsy og Siri
Klemmestad og Tullaree Spirit fikk en fantastisk bronsemedalje.

Juniorlaget bestående av: Margrethe Roum og Candy Apple, Tilia Teien og Chacez og Sara
Klemmestad og Max Myle fikk en velfortjent sølvmedalje.
Seniorlagene våres forsynte seg godt av premiebordet og tok med seg både en gullmedalje og en
bronsemedalje.
-

Gull laget: Ida Borge Hovi og HP Zinnamon, Aina Bakke og Herman og Elise Pettersen og
Romero.
Bronselaget: Kari Lilleland og Captain, Vilde Langvandsbråten og Sylvester og Kathinka
Fjeldavli med Enzo Uno D.

Klubbmesterskapet 2021:
Ponni:
-

Gull til Siri Klemmestad og Max Myle
Sølv til Ingrid Kristoffersen og Patsy
Bronse til Mathilde Nøkleby og Harley

Junior/YR:
-

Gull til Hedda Grønvold og Kygo
Sølv til Tilia Teien og Chacez
Bronse til Emily Bech og Hesselbjergs Alpe Rose

Senior:
-

Gull til Ida Mari Borge Hovi og HP Zinnamon
Sølv til Heidi Furland og Penny Alme
Bronse til Elisabeth Djønne og Germanica

FELTRITT:
HRRK har hatt få ryttere som har konkurrert i feltritt i 2021, men de som har konkurrert har gjort det
veldig godt og representert klubben på flere stevner.
HRRK har i dag ingen feltritts bane eller klubbtreninger, derfor er det heller ikke arrangert noe
stevner innen feltritt.
Søstrene Sara og Siri Løvhøiden Klemmestad kan vise til flere gode resultater på feltrittsbaner rundt
omkring.
De håper at flere vil bli med å ri feltritt i 2022!

Takk til alle for en fantastisk innsats i 2021, vi håper å få et godt sportslig år i 2022.
Heidi Pedersen, leder sportsutvalget 2021.

