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Årsberetning styret 2021 
 
Styret og medlemmer i Borge rideklubb (BRK) har i 2021 jobbet aktivt med flere spennende 
prosjekter.  
 
Borgerideklubb.no 
Takket være engasjerte medlemmer har vi blant annet ny nettside er på plass. Nettsiden skal 
ha som hovedmål å gi informasjon, fremme medlemmene, vise prestasjoner og være et 
oppslagsverk for medlemmer og andre interesserte. Vi oppfordrer alle til å sende inn 
informasjon om aktiviteter som skjer i de forskjellige grener i tillegg til egne prestasjoner og 
meritter.  
 
Rehabilitering av utebane 
Med god hjelp fra NRYF, Sparebankstiftelsen DnB, Kingsrød Trading, iherdig dugnadsinnsats 
og godt samarbeid med Fredriksborg hestesportsener fikk BRK i 2021 gjennomført og 
ferdigstilt det etterlengtede prosjektet – rehabilitering av utebane. I fjord sommer ble ny 
bunn lagt, og klubben gjennomførte to stevner på ny bunn innen sesongslutt. Det gjenstår 
nå å få på plass siste del av vanningsanlegget, som skal være klart til stevner og treninger 
skal i gang i 2022! 
 
Sponsormidler 
Klubben hadde i 2021 flere ekvipasjer som representerte BRK både nasjonalt og 
internasjonalt i dressur og sprang. Styret valgte i fjord å bidra med spons til reise for ryttere 
som deltok i Nordisk og EM, og det vil i år ses på en løsning for at medlemmer selv kan søke 
om spons til forskjellige aktiviteter.  
 
Lokale aktivitetsmidler 
Klubben har fått tildelt 35 000,- i LAM-midler for 2022 som er øremerket arrangement for 
barn og unge i alderen 6-19 år. I den forbindelse vil det bli arrangert sammenkomster for 
barn og unge med formål om å lære mer om livet med hest og hestesporten. Det vil også 
være en arena for barn og unge å møte og prate med andre som deler samme interesse. 
 
10-års jubileum 
I 2021 feiret klubben 10-års jubileumsfest på Kilevold festlokale. 65 feststemte medlemmer 
var påmeldt til markeringen, og det ble det servert god mat og kaker, hyggelig samvær og 
quiz med premier i kategori – hest- og allmennkunnskap. Kvelden gikk også med til å dele ut 
en liten oppmerksomhet til alle våre Norgesmestere! 
 
Annet 
Forsikring 



Innsendt av styret 

Styret har inngått en kollektiv ulykkesforsikring som det vil komme mer informasjon om på 
nettsidene etter hvert. Ta i mellomtiden gjerne kontakt ved spørsmål om mer spesifikk 
informasjon om forsikringene. 
Antall medlemmer 
Klubben bestod av i overkant 230 medlemmer i 2021.  
 
Stevnesesongen 2022 
Klubben søkte i 2021 om små og store stevner i både sprang og dressur for sesongen 2022. 
Klubben har i år fått tildelt distrikts-, lands-, og elitestevner, samt Lag NM i sprang og 
dressur. Det er satt ned arbeidsgrupper for stevnesesongen som allerede er godt i gang med 
sitt arbeid, og som gleder seg til å «brette opp ermene» nok en gang.  
 
Borge rideklubb er enormt takknemlig for alle dugnadstimer medlemmer og kjente legger 
ned for at klubben har kunnet arrangere større og mindre arrangement i 2021. Uten deres 
tid og innsats hadde ikke disse arrangementene for små og store vært mulig å få til. Det er 
viktig å understreke at vi ofte får gode tilbakemeldinger fra teknisk personell, ryttere, 
medhjelpere og publikum som melder om gode, ryddige forhold, hyggelige mennesker og 
flotte fasiliteter gang etter gang – og det skal vi være stolte av! 
 
Vi i styret arbeider videre med pågående og nye prosjekter i 2022, og gleder oss til 
fortsettelsen. 
 


