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Årsmelding for 2022 Hedmark Rytterkrets 

 

Det ble innkalt til kretsting 02. februar, møtet ble holdt på Norsk Skogmuseum. Det var 11 

stemmeberettigede til stede på tinget, hvorav 7 var klubbrepresentanter og 4 var 

styremedlemmer. Det var representanter fra Hedemarken, Atlungstad, Elverum og Nord-

Østerdal. 

 

Styret har etter valget på Kretstinget 2022 bestått av følgende representanter: 

 

Leder      Frøydis Wardenær                Hedemarken      1 år 

Nestleder                                 Martin Pettersen                    Atlungstad         1 år 

Styremedlemmer                     Bjørn Berntsen    Hedemarken     2 år 

                                                Aina Digerud                         Kongsvinger     2 år 

                                                 

Styremedlem/ungdomsrepr.    Maria Haugom                     Hedemarken       2 år 

Varamedlemmer                      Elin Grindvoll Gransletten   Nord-Østerdal     1 år 

                                                  

 

Aina Digerud har fortsatt i jobben som kasserer/regnskapsfører hele 2022 og Bjørn Berntsen 

har vært sekretær. 

Hans Moss og Synnøve Bergersen har vært revisorer i perioden. 

 

Ny valgkomité ble:  

Leder        Trine Maren Aamodt Kurud     Hedemarken 

Medlem    Amund Brenderyen                   HLYNUR 

Vara         Sylvia Dahl (2 år)                    Hedemarken 

 

Styret har i år fungert godt og samarbeidet godt med rytterkretsens oppgaver for at kretsen 

skal være et fungerende ledd innen idrettsorganisasjonen. 

 

Det ble i 2022 avholdt 4 styremøter og behandlet et antall styresaker på møter. I tillegg har et 

antall saker blitt behandlet på mail.  
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Det ble arrangert terminlistemøte for sesongen 2022 med klubbene 13. november 2022. 

 

Økonomien i kretsen er fortsatt positiv, men innkjøp av premier til HM/KM har gjort et stort 

innhogg i kretsen sine midler. Kretsen har også merket at etter startavgift for ryttere i HM/KM 

og lagkonkurransen er redusert går vi i minus i forhold til premier som kretsen sponser. I 2022 

ble det kjøpt inn premier for 34.325,50 mens kretsen sin inntekt på KM og HM har vært på 

totalt 9.500 kr. Kretsen hadde i 2022 et underskudd på kr. 53.103,70 

 

Bjørn Berntsen og Martin Pettersen har deltatt på foredrag om kretsstyre i regi av NRYF. 

Frøydis Wardenær har deltatt på kretslederforum i forhold til både endring og økt deltagelse 

på KM. 

Eling Grindvoll har vært på å arrangere DDA kurs for kretsen og Frøydis Wardenær har vært 

med på å arrangere regional samling i sprang for kretsens medlemmer. 

 

STATUTTER 

Alle kretsens statutter ble gjennomgått på terminlistemøtet og revidert ut fra klubbenes 

ønsker. 

 

INFO 

Kretsen har egen hjemmeside (via rytter.no) der Martin Pettersen er ansvarlig for vedlikehold 

og Facebook profil som Martin Pettersen og Frøydis Wardenær har ansvar for. 

Kretsen har også en instagram side for ungdom.  

 

 

KURS 

Kretsen avholdt DDA kurs i 2022. 

Kretsen har også i samarbeid med NRYF hatt regional samling i sprang i 2022. Oppslutningen 

fra kretsen sine sprangryttere var her dessverre dårlig så dette vil nok ikke bli arrangert igjen. 

Kretsen har planlagt Breddesamling i dressur mars 2023 

 

TEKNISK PERSONELL/TRENERE 

Det finnes en egen liste over TK-personell i kretsen. Det er ønsket at de som utdanner seg 

innen TK-personell sender over dette til kretsen så de kan komme med på denne listen.  

I tillegg er det flere Trenere og Instruktører med kompetanse på flere nivå i kretsen.  
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Videreutvikling/kompetanseheving av nåværende personell og rekruttering av nye som ønsker 

bidra i sporten ved å utdanne seg som TK innen en gren, er blitt vektlagt i de retningslinjer 

styret har vedtatt. 

 

 

SPORTSLIGE RESULTATER  

 

HM sprang 

Avholdt på KORK 12 februar 2022 

 

Ponni: 

Ingen resultater da det var ingen startende. 

 

Junior/YR 

1. Sofie Rolsdorph SOLØ 

2. Anneli Trøbråten KORK 

 

Senior: 

Ingen resultater da det var ingen startende. 

 

HM dressur 

Avholdt på KORK 26 februar 2022 

 

Ponni: 

1. Maja Stenberg Karseth HEDE 

2. Lilly Stenberg Karseth HEDE 

 

Junior/YR 

1. Marie Tuverød Høva KORK 

 

Senior 

1. Inger-Anette Holmen Lystad KORK 

2. Ingeborg Schjelderup-Høye SOLØR 

 



 

Adresse: Hedmark Rytterkrets 
Leder: Frøydis Wardenær, 94895902 

E-mail: hedmark.krets@rytter.no 

KM dressur ind. 

Ponni: 

Ikke avholdt pga. for få startende 

 

JR/UR:  

1. Ida Nielsen Neerland HEDE 

2. Marie Tuverud Høva KORK 

3. Maja Stenberg Karseth HEDE 

 

Senior: 

1. Anne-Heidi Haarseth Kjernmoen HEDE 

2. Reidun Bjørnstad HEDE 

3. Anne Kirsten Stenberg Karseth HEDE 

 

Lagkonkurranse dressur  

1. Hedemarken 

Anne-Heidi Haarseth Kjernmoen 

Anne Kirsten Stenberg Karseth 

Maja Stenberg Karseth 

2. Hedemarken 

Demi Andrea Røsbak 

Ida Nilsen Neerland 

Lærke Randers Wardenær-Kristensen 

3. Elverum 

Michelle Øien Loft 

Iselin Johanne Murbeck 

Hanna Wasa Lund 
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KM sprang ind. 

Ponni: 

Ikke avholdt pga for få deltakere 

 

JR/UR: 

1. Sofie Rolsdorph SOLØR 

2. Julie Marlen Løvtjernet KORK 

3. Mina Dobloug Nyland ATLU 

 

SR: 

1. Silje Digerud KORK 

2. Kristin Storihle ELVE 

3. Inger Helene Wollebæk HEDE 

 

Lagkonkurranse Sprang 

1. Kongsvinger og omegn 

Else-Victoria Syversen Verstegen 

Mathilde Olivia Haugen 

Silje Digerud 

2. Kongsvinger og omegn 

Ida Renee Tidemand Slorafoss 

Andrine Moss 

Ingrid Othilie Dalsberget 

3. Atlungstad 

Julie Alver Jacobsen 

Sofie Myrvold Atlungstad 

Regine Finstad 
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I tillegg var det ryttere fra HERK som var representert i Top Specc-cup for ponni, med gode 

resultater, vi gratulerer.  

Kusker fra HERK har også vært representert under årets NM for kjøring, både for ungkusker 

og for senior. 

Det var også flere ryttere fra kretsen som har vært i aksjon på internasjonale stevner, vi 

gratulerer alle med gode prestasjoner.  

Vi ønsker å trekke frem Else-Victoria Verstegen med seier i The Body shop MB+5 under 

årets KOHS. 

Vi må også trekke frem Maria Henriksson og Jelviro som har deltatt ved VM i kjøring i 

Frankrike.  

Vi ønsker også å gratulere Landsmestere i dressur 2022, Anne Heidi Kjernmoen og Sigrid 

Gillund Torp på henholdsvis hest (La/MC) og ponni (LA/MC) 

Gratulerer med fantastisk innsats.  

 

Stevner 

I sprang er det avholdt 12 UK/D-stevner og 1 klubb stevne. 

I dressur er det avholdt 12 UK/D-stevner, 3 klubb stevner og ett L-stevne. 

I kjøring er det avholdt 2 D-stevne og 1 L-stevne. 

Det er også blitt avholdt 1 Ferd rideskole stevne 

I distanse, Mounted Games og feltritt ble det ikke arrangert noen stevner i 2022. 

 

 

Sluttord  

Kretsstyret har etter beste evne gjort alle sine pålagte oppgaver og prøvd å få litt mer aktivitet 

i rytterkretsen ved både kursing og samling som er tenkt som et ekstra påfyll til de rytterne i 

kretsen. Vi har da vektlagt samlinger som vil omfavne bredden for å nå ut til flest mulig av 

våre ryttere. Kretsstyret har også hatt sine utfordringer med å rydde opp i en krets hvor ting 

har vært i bero i noen år. Dette har da også hatt sin innflytelse på hvilke tilganger som er 

tilgjengelige for de forskjellige medlemmene i styret og å få samordnet dette med både 

brønnøysund, sportsadmin, faktureringssystemer mm. Dette har dessverre ført til at styret i år 

ikke fikk fakturert ut medlemskontingent til klubbene i kretsen som har vært en bidragsyter til 

årets underskudd. Styret har også måtte rydde opp i at tidligere styremedlemmer for veldig 

lang tid tilbake har hatt tilgang til bla signeringer mm som har gjort jobben vanskeligere for 

årets styre. Dette må først bli ryddet opp i for så å gi riktige personene riktige tilganger. 
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Samtidig så ser styret at når det organisatoriske blir helt på plass så vil det gi et mer ryddig år 

fremover. Styret har også gått til innkjøp av PC som til enhver tid skal følge leder av kretsen. 

Dette for å unngå at kretsen sine papirer blir liggende på private datamaskiner rundt om i 

kretsen. Dette gjør at fremtidige kretsstyre vil unngå å måtte lete opp dokumenter fra tidligere 

styremedlemmer.  

 

Klubbenes interesse/engasjement er veldig varierende, men engasjementet har vært spesielt 

godt på møter som avholdes, som terminlistemøtet.  

Det er et stort ønske fra Idrettskrets og Rytterkrets at klubbstyrene jobber aktivt for å øke sin 

kompetanse innen styrearbeid og setter klubben foran sine personlige interesser i 

styrearbeidet. 

 

Dette gjelder for kretsstyret også – representantene her skal tenke helhetlig på hva som er best 

for ryttersporten i hele vår del av Innlandet.  

 

Ønsker alle klubber, medlemmer og det nye kretsstyret lykke til videre i 2023. 

 

Styret i HERK 

 v/Frøydis Wardenær, leder 

 


