
Valgkomiteens innstilling (revidert etter avbrutt 
årsmøte) 

Sør- Trøndelag Rytterkrets 2020 

 
Valgkomiteen har bestått av: 

Leder: Bitte Grøtte, Bruråk Hestesportsklubb (Trukket seg) 
                          Medlemmer: Nina Booth, Trøndelag Hestesportsklubb og Lena Nerdal, Trøndelag Hestesportsklubb. 

Varamedlem: Linn S. Sødal, Malvik Rideklubb, trått inn når leder trakk seg. 
 

Vår innstilling er: 

 

Styremedlem: 2 år  

Bente Ryen, Orkdal Rideklubb 

Tlf: 90643243 

benry@trondelagfylke.no  

Lærer i hestefag, entreprenørskap og naturforvaltning på Skjetlein VGS. Utdannet ridelærer. Brenner 
for å samle hesteinteresserte fra sport og næring og øke omdømme og utdanningsnivå. Tenker 
samarbeid er nøkkelen til suksess. Tenker dette er en spennende oppgave som gir innsyn og mulighet 
til å påvirke hvordan sporten vil møte fremtiden. 

 

Styremedlem: 1 år (Etter Silje Bjørnvik som trekker seg) 

Camilla Nylander, Trondheim Rideklubb 

Tlf: 95999977 

Camilla.nylander@em1.no  

Aktiv sprangrytter, og er aktiv og kjent i miljøet. 

21 år og studerer fulltid samt jobber fulltid som saksbehandler/trainee til eiendomsmegler 1. Har 
drevet med hest siden jeg var 8 år, som begynner å bli ett par år. Drevet aktivt med sprangridning og 
prøvd meg noen få ganger på dressur. Jeg har solgt min spranghest, men har eid min siste hest i de 
siste 3,5 årene og startet opp til 1.20m med han, samt ridd noen LC og LB på han. Jeg trer inn som 
nestleder i Trondheim Rideklubb i år. Grunnen til at jeg ønsker å ta del i kretsen er for å bruke dette 
året hvor jeg mest sannsynlig ikke starter aktivt selv til å være mer til stede bak kulissene i både 
kretsen og klubben. Jeg vet Trondheim Rideklubb har ikke hatt noen aktive medlemmer i kretsen de 
siste årene, noe jeg syntes er synd da klubben burde ha stått sterkere og tatt mer del i kretsen og 
bidratt mer til rekrutteringen av sporten. Jeg håper og tror kretsen og de forskjellige klubbene 
kommer til å klare seg fint utover nå som krisen begynner å bli på avveie. Og gleder meg masse til å 
bli bedre kjent med flere i kretsen.   
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Styremedlem: 1 år 

Andreas Kvam, Vaadan Hestesportsklubb 

Tlf: 45197491 

andreas.kvam@gmail.com  

 
 

 

Vara 1: 1 år 

Julie Leonardsen Bruråk Hestesportsklubb  

Tlf: 98417297 

julie.leonardsen@ntnu.no  

Aktiv dressurrytter og FH representant. 

 

Vara 2: 1 år 

Svein Inge Storaunet 

Tlf: 91160410 

sveiningestoraunet@live.no 

 

 

Kontrollkomite: 

Ny lovpålagt komite fra i år. Kan kort forklares med en revisor med utvidet fullmakt med fokus på at 
kretsen har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, og følger regelverk og vedtak. 

Medlem:1 år 

Mette Narum, Malvik Rideklubb  

Tlf: 97038625 

mette.karin.narum@live.no 

Går fra revisor til kontrollkomite  

Medlem:2 år 

May Helen Erdal, Austerli- Bjugn Hestesportsklubb 

Tlf. 41781005 

May.helen@outlook.com  

Årelang erfaring både som aktiv sprangrytter og trener. Representerer nå en ganske ny klubb i vår 
krets. 
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Vara: 

Janniche Lund – Teigås, Trøndelag Hestesportsklubb 

Tlf: 93204490 

janniche@stall-slt.no  

Tidligere aktiv sprangrytter, nå dressurrytter, trener og lang erfaring i miljøet. Driver egen stall på 
Frøya med et stadig voksende miljø. 

 
 

Hilsen Valgkomiteen 
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