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Aktiviteter: 
Klubben har i år hatt økt aktivitet fra 2014. Det er arrangert ponniridning,  
3 pay&jump, en pay&ride og 3 dressur, og 3 sprangstevner. I tillegg var vi medarrangør på 
landsstevne i feltritt. Vi har gjennomført klubbmesterskap i dressur, sprang og western og 
hadde juleshow med alle grener representert. 

Dugnader: 
Det har vært avholdt en dugnad med godt oppmøte. I tillegg er kiosken blitt oppgradert med 
dugnadsinnsats fra medlemmene. Anlegget er blitt oppgradert med lys på utebanen. 

Ny nettside LKRK 
Den nye nettsiden til LKRK var klar i mai 2015. IdrettenOnline er leverandør av nettsiden. 
Avtalen med tidligere nettleverandør, Idium, ble avviklet i november 2015. 
 
Nettsiden inneholder  

• nyheter 
• aktivitetskalender 
• oversikt sponsorer 
• link til stevneprogrammet HorsePro 
• link til facebook 

 
Nettsiden driftes av Mette Sattrup, (styremedlem) 

 



Styret har samarbeidet med IdrettenOnline om lay-out. Det har vært en del tekniske problemer 
med nettsiden, og det kan virke som om leverandøren fortsatt er i en utviklingsfase, at 
programmet ikke er ferdig utviklet. Support har fungert godt i 2015. 
Kostnaden med den nye nettsiden er vesentlig lavere enn den forrige nettsiden. 

Grønt kort kurs 
Det er blitt arrangert to Grønt Kort-kurs i LKRK regi. Ett i mai og ett i august 2015 med ca. 
12-15 deltakere pr. kurs. 
 
Ved begge kursene ble den teoretiske delen avholdt i lokalene til Spenst i Lommedalen. Den 
praktiske ride- og stallprøven ble avholdt på Solli Ridesenter(Stall Eide)  
Klubben tar selvkritikk på at det ble et langt opphold mellom den teoretiske og praktiske 
delen av Grønt Kort -kurset i august.  

Aktivitetskalenderen 
Christine Finnbråten (styremedlem) har lagt inn alle avtaler om bruk av hallen på 
aktivitetskalenderen. Oppdatering av kalenderen tar mye tid, og er viktig verktøy for 
medlemmene. Ansvarlig i styret har gjennom arbeidet med kalenderen hatt mye konstruktiv 
kontakt med hver enkelt gren i klubben, og med kursholder/trenere. 
Det er gledelig at flere og flere søker om tider i hallen og sporadiske kurs. Et at målene til 
styret har nettopp vært å øke aktivitetsnivået i hallen.  

Islandshesttreninger: 
Nytt for året er at vi har kommet i gang med islandshesttreninger. 
Fra oktober har islandshestene hatt helgekurs med ca. 7 deltakere en gang i måneden.  Ca. 
50% er ikke medlemmer ennå. Flere av disse ønsker medlemskap i 2016. Det er planlagt 4 
kurs våren 2016. Det er gledelig at islandshestene har funnet sin plass i hallen vår! 

Western Clinics: 
Westerngruppa har kommet godt i gang med treninger og clinics. Det er avholdt regelmessige 
clinics 1 gang i måneden siden oktober. Det er planlagt 4 clinics og 5 pay&ride for våren, 
2016.  

Onsdagssprang 
Det har blitt etterlyst oversikt over hvem som er deltagere av sprangtimene på onsdagene, og 
om det generer inntekter til klubben. Det er blitt etablert en betalingsstruktur hvor klubben får 
inn en samlet månedlig innskudd fra trener på ca 3000,- fra de som ikke har hallkort. Flere av 
deltagerne har i 2015 meldt seg inn i klubben.  

Fredagssprang 
Det arrangeres også sprangtrening på fredager.  
LKRK ryttere har høstet gode resultater på sprangbanen i 2015 

Kretstrening i dressur 
Det er blitt arrangert kretstreninger i dressur en gang i måneden i 2015. Dette er en aktivitet vi 
ønsker å videreføre i 2016. Halleien har økt til kr 100 per rytter slik som alle andre organiserte 
treninger.  

Asker hundeklubb: 
Hallen er blitt leid ut til hundetrening 2 timer hver torsdag. Dette har pågått siden oktober 
2015 og vil vare til midten av mars, 2016. Inntektene har vært ca 3500,- pr måned.  



Politiattester: 
Det er påkrevet politiattest fra trenere som underviser i LKRKs hall, og styret har arbeidet 
med å samle inn disse. Dette er under kontinuerlig prosess og de fleste trenere har per i dag 
levert inn attest. 

Drift 
Vi er en liten klubb med tette bånd. Ved behandling av flere saker har styret måttet vurdere 
habilitet fordi kjennskap til personene og saker ble for tette. Ved disse tilfellene har 
medlemmer av styret avstått fra behandlingen av saken.  

Medlemmer 
I 2015 har medlemsmassen økt med 13%. Pr 1. februar, 2016 er antall medlemmer i klubben 
196 medlemmer. 
Voltige har hatt stor tilvekst i år og er den grenen i klubben som har rekruttert flest nye 
medlemmer i 2015. 

Kurs og konferanser 2015 
Styret deltok på Oslo og Akershus rytterkrets (OARK) sin klubbledersamling på Olavsgaard., 
og har vært på OARKs årsmøte. 
Klubben var representert på Bærum Idrettsråds (BIR) årsmøte og  
styret deltok også på Rytterforbundets rytterting og årskonferanse. 

Ekstraordinært årsmøte 
Det ble avholdt et ekstraordinært årsmøte, 27. oktober 2015. saken på dette møtet omhandlet 
byggeprosjektet på LKRKs anlegg. På møtet ble det fattet vedtak om ikke å videreføre 
byggeprosjektet som ble fremlagt.  

Økonomi 
Klubben har pr 31.12 – 2015 et årsresultat på 80 186kr.  
Inntektene har bestått av økt aktivitet, økt medlemsmasse og kiosksalg. 
Overskuddet i kiosken var på 20 000,- All kioskdrift har basert seg på dugnadsinnsats fra 
klubbens medlemmer.  
Grasrotandelen har økt fra 2928,- i 2014 til 4556,- i 2015.  

Takk 
Styret vil takke alle dere medlemmer som har bidratt til aktiviteter og arbeid for klubben vår.  
Det er gjennom felles innsats vi bringer klubben vår videre.  
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