
Årsberetning sprang 2021 

 

Stevneåret 2021 har i år som i fjor vært sterkt preget av koronasituasjonen. Året startet med 

flere avlyste stevner, og stevnesesongen begynte først mot sommeren. Mye i likhet med 

fjoråret. I Østfold Rytterkrets ble det i sprang arrangert 18 D-stevner og 3 UK-stevner. Dette 

er en liten oppgang fra fjoråret hvor det var 11 D-stevner og 1 UK-stevne. Dette tilsier at selv 

med nedstengte perioder også i år, klarte klubbene å få arrangert enda flere stevner. 

Klubbene viser stort engasjement for stevnearrangering. Vi ser at vi blir bedre på å planlegge 

stevner på kort varsel enn før koronatiden. Dette er verdifulle erfaringer som er verdt å ta 

med seg videre.  

 

Kretsmesterskap 

Årets kretsmesterskap ble i 2021 arrangert av Askim Rideklubb ute på gress. Det ble et flott 

arrangert mesterskap. I 2020 hadde vi en oppgang i antall startende, og var svært fornøyd 

med å ha startende i alle klasser. I 2021 ble det igjen en liten nedgang hvor vi måtte kutte 

KM-S-UR klassen. I 2022 håper vi igjen på å få mange startende i KM og ønsker at ryttere 

prioriterer dette stevnet i sesongen. 

 

Individuelle resultater 

Ponni 

Gull:  

Sølv:  

Bronse:  

 

Junior 

Gull: Matilde Noste Måleng fra Tomter Rideklubb. 

Sølv: Olivia Borge Malmo fra Borge Rideklubb. 

Bronse: Tia Elise Berg fra Moss og Omegn Hestesportklubb. 

 

Senior 

Gull: Sara Emilie Larsen fra Halden Rideklubb 

Sølv: Maria Therese Lindseth fra Fredrikstad og Omegn Rideklubb. 

Bronse: Susanne Isabell Kristiansen fra Askim Rideklubb. 



 

Lag-H 

Gull: Moss og Omegn Hestesportklubb. 

Sølv: Askim Rideklubb. 

Bronse: Halden Rideklubb. 

 

Lag-P 

Gull: Moss og Omegn Hestesportklubb. 

Sølv: Fredrikstad Rideklubb. 

Bronse: Askim Rideklubb. 

 

 

Grenleder ønsker å takke klubbene for nok et år med masse stå-på-vilje. Vi har nå blitt gode 

på nye områder. Både mtp. koronasituasjonen, men også med det nye NRYFstevne. 

Oppfordrer til å dele de erfaringer dere har gjort dere med andre klubber og nye 

styremedlemmer. Vi krysser fingrene for en lengre og innholdsrik sesong i 2022      

 

 

Hilsen 

Hedda Synnøve Haugen 

Grenleder i sprang 


