
1. Gjenopptakelse av byggeprosjektet på LKRKs anlegg 
 
På det ekstraordinære årsmøtet i LKRK 27. oktober 2015 ble det fattet vedtak om å stanse byggeprosjektet 
på LKRKs anlegg. Vi anmoder årsmøtet om å fatte vedtak om å gjenoppta byggeprosjektet, og viser til 
forslag til vedtak under. 
 
I 2011 så det daværende styret at aktivitetsnivået i klubben var lavt, og at antallet brukere av anlegget 
hadde gått ned. Det var dessuten vanskelig å få nok funksjonærer til stevner osv. Bakgrunnen var at flere 
staller i nærheten hadde lagt ned sin drift, og at antallet hester i nærområdet til anlegget derfor var vesentlig 
redusert. Styret foreslo derfor at årsmøtet i 2012 skulle fatte vedtak om å sette ned en arbeidsgruppe som 
skulle utrede en bygningsmessig utvidelse av klubbens ridehus. Frem til ekstraordinært årsmøte 27. 
oktober 2015 ble det arbeidet både med å få godkjenning til bygging fra kommunen og fylkesmannen, 
avtaler med fremtidig leietaker, avtaler med grunneier, og hvordan klubben skulle betjene lån i tilknytning til 
byggingen. 
 
I perioden fra 2011 til det ekstraordinære årsmøtet har det ikke skjedd vesentlige endringer i aktivitetsnivå 
eller antallet brukere av anlegget. Vi ser at kravene til kvalitet på stevner øker, og en betingelse for å 
gjennomføre økonomisk bærekraftige stevner er blant annet at man har to baner å avvikle stevnet på.  
 
Det er vår oppfatning at vedtaket på det ekstraordinære årsmøtet ble fattet uten at medlemmene hadde 
tilstrekkelig informasjon. Blant annet unnlot styret å redegjøre for budsjett, finansiering og forslag til 
leiekontrakt. Det fremgikk av innkallingen at styret skulle redegjøre for dette.  
 
Videre ble det antydet at klubben kunne velge å gjennomføre deler av det planlagte tiltaket, for eksempel 
parkering, uten at dette ble tilbakevist av styret. Byggetillatelsen ble gitt under forutsetning om at tiltaket ble 
gjennomført i sin helhet. Det er derfor misvisende når man lar medlemmene tro at det var gitt tillatelse til å 
gjennomføre kun deler av tiltaket. Det sies følgende om tillatelsen i vedtaket fra kommunen: 
 
"Tillatelsens varighet og gyldighet for øvrig 
Arbeidet må være satt igang innen 3 år regnet fra rammetillatelsen ellers bortfaller den. Det samme gjelder 
hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. 
Tillatelsen med sine vilkår og eventuelle dispensasjoner danner et samlet hele, og forutsetter at tiltaket 
gjennomføres i sin helhet slik det er godkjent. F.eks. vil gitte dispensasjoner i utgangspunktet falle bort ved 
endrede planer. Godkjent dokumentasjon skal følges. Annen dokumentasjon tjener som underlag for 
avgjørelsen. Dersom det er gitt avkjøringstillatelse gjelder denne for det konkrete tiltaket og den angitte 
bruk." (vår understrekning) 
 
Som det fremgår av sitatet, må arbeidet være igangsatt innen tre år fra 
rammetillatelsen ble gitt. Årsmøtet har på vegne av klubben takket nei til økonomisk 
bistand til å ruste opp anlegget til en verdi av over 4.000.000 kr. En mulighet vi trolig 
ikke vil få igjen.Tillatelsen ble gitt i juni 2014, noe som medfører at byggingen må 
være igangsatt før juni 2017. Det haster derfor å få på plass et velbegrunnet positivt 
vedtak. 
 
Det er også viktig å være kjent med at LKRK i dag mottar støtte til to baner fra kommunen – banen inne og 
dressurbanen. Dette er de to banene som det tidligere er gitt spillemidler til, og som rideklubben således er 
forpliktet til å vedlikeholde. Dressurbanen har stått ubenyttet noen år mens denne saken har pågått, men 
dersom byggeprosessen ikke gjenopptas, må dressurbanen utbedres og settes i stand igjen. Problemene 
med manglende parkering vil da øke ytterligere. 
 
På bakgrunn av de momentene som fremgår ovenfor og klubbens situasjon per idag, er det grunnlag for å 
gjenoppta byggeprosjektet. 
 
Forslag til årsmøtevedtak:  
Styret nedsetter en arbeidsgruppe for å klargjøre en presentasjon av:  

• Forslag til leiekontrakt mellom LKRK og leietaker (ansvarsfordeling, 
utgiftsfordeling, regler for bruk av hallen og andre fellesområder) 

• Budsjett og finansiering (forslag til hvordan et lån kan 
betjenes/likviditetsbudsjett) 



Arbeidet presenteres av arbeidsgruppen på et ekstraordinært årsmøte innen 15. mai 2016. 
 
2. Visjoner og handlingsplan for LKRK 
 
Norges Rytterforbunds visjon er «rytterglede for alle – på alle nivåer uavhengig av alder og kjønn», og 
forbundet utarbeider sine handlingsplaner med utgangspunkt i sitt rytterpolitiske dokument. Klubbene 
oppfordres til å utarbeide sine handlingsplaner med samme utgangspunkt. 
 
Det rytterpolitiske dokumentet beskriver enkelte kjerneaktiviteter som tiltak for å nå forbundets visjon. Blant 
disse er økt sportslig aktivitet – bedre i bredden, bærekraftige rideklubber og økt aktivitetstilbud, samt flere 
og bedre anlegg. Når det gjelder anlegg står det som følger: 
 
5. FLERE OG BEDRE ANLEGG 
NRYFs klubber skal ha tilgang til gode anlegg som tilfredsstiller aktivitetstilbudet ved at vi: 
• Styrker anlegg eid eller drevet av klubb. 
• Legger til rette for samarbeid mellom rideklubb og private anleggseiere. 
• Gir klubbene kompetent veiledning om bygging og drift av anlegg. 
• Legger til rette for flerbruksanlegg, inkludert samarbeid med travsporten. 
• Legger til rette for flere fylkeskommunale og kommunale anlegg. 
 
LKRK har hatt en visjon om økt aktivitet i klubben, bedre stevneavvikling, et bedre vedlikehold av anlegget 
og større sikkerhet. Byggeprosjekt har vært et tiltak for å nå denne visjonen.  
 
Dersom årsmøtet stemmer nei til sak nr. 1, er det ønskelig at styret gjennomfører en konsekvensutredning 
av hva dette innebærer i arbeidet med å nå Rytterforbundets og LKRKs visjoner, herunder hvordan klubben 
skal få økt sportslig aktivitet og bedre aktivitetstilbud uten en utvidelse av anlegget. 
 
Forslag til årsmøtevedtak, under forutsetning av at det stemmes nei til å gjenoppta byggeprosessen: 

• Styret gjennomfører en konsekvensutredning som viser de økonomiske, 
driftsmessige og sportslige effektene av ikke å realisere byggeprosjektet. 

• Styret utarbeider forslag til visjon og handlingsplan for klubben.  

Konsekvensutredningen og forslaget presenteres på et ekstraordinært årsmøte innen 15. mai 2016. 
	  


