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ÅRSBERETNING 2017 

Organisasjon og ledelse 2017  

 
Styret 
Styret har i perioden 09.02.2017 til 15.03.2018 bestått av følgende: 
 
Leder/regnskap Carina Brandtzæg 
Nestleder  Maria Housken 
Styremedlem  Arild M. Eriksen 
Styremedlem  Elisabeth Østebø 
Styremedlem  Linda H. Øxnevad 
Ungdomsrep.  Evelyn Helgeland Mosdøl 
1. Vara   Charlotte Haugland 
2. Vara   Heidi Stangeland 
 
Valgkomité 
Synnøve Bakkan, Mette Lothe og Solveig Fotland Newerman 
 
Revisorer 
Hans Ivar Ravn-Larsen og Gry Stensgård 
 
Medlemmer 
Klubben hadde pr. 31. desember 2017, 145 medlemmer. Dette er helt likt som året før. 

 
Styrets arbeid 
Styret har i perioden avholdt 7 ordinære styremøter i tillegg til planlegging –og driftsmøter. Agenda og 
referat blir publisert på klubbens nettsider i forkant og etterkant av møtene. 

 

Aktiviteter i perioden  

 
Sportslige prestasjoner 
Klubbens medlemmer er aktive, og har i året som har gått representert klubben i sprang-, dressur-, voltige- 
og kjørekonkurranser. Se egne rapporter for de respektive grenene. 
 
Sprangstevner 
Kolnes Rytterklubb har i løpet av året avholdt 5 sprangstevner, hvorav 3 D-stevner og 2 klubbstevner 
(inkludert klubbmesterskap). Dette er en oppgang fra året før.  
 
Dressurstevner 
Kolnes Rytterklubb har i løpet av året avholdt 4 dressurstevner, hvorav 3 D-stevner og 1 klubbstevne 
(klubbmesterskap). Dette er en liten nedgang fra året før. 
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ÅRSBERETNING 2017 

Utdanning 
Kolnes Rytterklubb var vertskap for Sprangdommeraspirantkurs i regi av Rogaland Rytterkrets i november 
2017.  
 
Klubben har dekket utdanning for 2 stewarder, 2 sprangdommeraspiranter og 1 sprangbanebygger i løpet 
av året. 
 
Grønt Kort 
Det har vært avholdt 2 Grønt Kort kurs på Kolnes i perioden. Kursholder har vært Maria Housken. 
 
Luciadag og julelotteri 
Lørdag 9. desember ble det arrangert Luciadag med rideskolestevne, kiosksalg og Luciatog i forbindelse 
med trekning i julelotteriet. Inntektene fra Julelotteriet 2017 skal gå til LED belysning i ridehallen. 
Luciakomiteen var ansvarlig for arrangementet i samarbeid med styret. 
 
Carina Brandtzæg 
Styreleder Kolnes Rytterklubb 
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Årsrapport sprang 2017  

Kolnes Rytterklubb har hatt et fremgangsrikt år med stor deltakelse på sprangstevner både 
nasjonalt og internasjonalt, lag og individuelt. En norgesmester, sølv i Nordisk mesterskap 
U25 både individuelt og lag, kvalifisering til finalen i norgesserien samt flere plasseringer i 
kvalifiseringene, og deltakelse i nordisk mesterskap for fjording er bare få prestasjoner 
Kolnes ryttere har stått for i 2017. 

Norgesmester Oda Tobiassen 
Oda Tobiassen og Fetoucha deltok i sitt første NM under innendørs NM for children i Grenland i november. 
Planen var å ta mesterskapet som en treningsøkt, men som eneste feilfrie ekvipasje endte det med gull 
for talentfulle Oda! 
 
Vi er stolte av å ha en norgesmester i sprang fra Kolnes! 
 
Nordisk mesterskap og andre internasjonale prestasjoner 
Solveig Fotland Newermann og Wodka sto for fantastiske prestasjoner i det de red på laget som tok gull i 
U25 i nordisk, sølv individuelt for U25 nordisk. Solveig stod også for seier i 2* Grand Prix i KOHS, en meget 
sterk prestasjon!  
 
Foruten Solveig har Kolnes vært representert ved flere ryttere internasjonalt og i nasjonale cuper og 
stevner som Oslo Horse Show, AEG, Drammen Spring Tour etc. 

Norgesserien, KM lag og lag i Arendal 
Første kvalifisering av norgesserien gikk i Bergen hvor Mikael kjørte et opp et helt lass med Kolnesryttere. 
Til start hadde vi et lag i 1. Divisjon og to lag i 3. Divisjon. Begge lagene i 3. Divisjon var feilfrie. Andre 
kvalifisering gikk på Sandnes & Jæren Rideklubb i mai hvor Kolnes tok 1. Plass i 2. Divisjon av hele 13 lag! 
Laget i 3. Divisjon klarte akkurat å kvalifisere seg til finalen. Finalen gikk i Bergen og på finalelaget red 
Mette Lothe, Linn Judith Eriksen, Madelen Østebø og Oda Tobiassen. Laget sto med imponerende null feil i 
protokollen etter alle omganger og endte på en flott 4. Plass i finalen! 

Utenom dette hadde Kolnes lag i både KM lag og under sommerstevnet i Arendal, hvor laget sikret seg en 
andre plass.  

Deltakelse i nordisk mesterskap for fjording 
Mette Lothe og Heimlunds Lieroy representerte Norge og Kolnes under nordisk mesterskap for fjordhest 
på Borge Rideklubb i Fredrikstad. Ekvipasjen nådde ikke helt opp denne gangen, men likevel fornøyd. 
Kjendisen Lieroy ble nok en gang invitert til Oslo Horse Show, hvor han deltok i ”the challenge” for andre 
gang – en show klasse hvor trenere på varmblodshester konkurrerte mot elevene sine på fjordinger.  
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Klubbmesterskap 2017  
Vi gratulerer følgende klubbmestere i 2017: 

60 cm skolehest: Marie Vestly og Robin.  
60 cm privat hest: Marte Karine Jåsund og Sheffield 
80 cm: Maren Houge & Nikita 
1 m:  Marisol Ottesen og Camillo 
110 cm: Linn Judith Eriksen og V3 

Cassandra Maria Housken 
Nestleder Kolnes Rytterklubb 

 
Laget som kvalifiserte seg til finalen i norgesserien 3. 
Divisjon hvor det ble en flott sammenlagt 4. Plass:  
Oda, Mette, Linn Judith Eriksen og Madelen 

 
1. Plass 2. Kvalifisering Norgesserien 2. Divisjon: 
Karina Hovland, Ane Fløisvik, Charlotte Kolnes og 
Solveig F. Newermann. 

 
Innendørs Norgesmester 2017: 

Oda Tobiassen og Fetoucha fra Kolnes Rytterklubb 
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Årsrapport dressur 2017  

Kolnes Rytterklubb har hatt et år med jevn deltakelse på lokale dressurstevner. Vi har ikke 
vært så mange aktive dressurryttere som tidligere, men opplever en økende interesse blant 
medlemmene.  

KM Individuelt 2017 
Kretsmesterskap i Dressur ble avholdt på hjemmebane 23-24 september. Annbjørg S. Holm/SR El Patron, 
Evelyn Mosdøl/Magakaan og Linn Judith Eriksen/Roløkkes Carte D’or startet i KM Junior/UR.  
 
KM Lag 2017 
Kolnes stilte med to lag i KM, hvor det ene laget oppnådde 4. plass og det andre 8. plass av tolv lag totalt. 
Veldig spennende og kjekt at så mange kunne delta i lagkonkurransen. 
 
Klubbmesterskap 2017 
Vi gratulerer følgende klubbmestere i 2017: 
 
Klubbmester i LC Ingrid Ravn-Larsen/Go2 Sikasso 
Klubbmester i LB Lene Sanne/Kolnes Vilja 
Klubbmester i LA Carina Brandtzæg/Frijsenvangs Mille 

Carina Brandtzæg 
Styreleder Kolnes Rytterklubb 

 

     
Annbjørg på SR El Patron under KM 2017               Live og Deja Vu på dressurstevne i mai 2017 

 



 
 
 
 
 
 

 

Side 6 

 

ÅRSBERETNING 2017 

Årsrapport voltige 2017  

Kolnes Rytterklubb hadde i 2017 en liten gruppe voltigører som deltok aktivt ved stevner og 
treningssamlinger.  

Klubben gikk til innkjøp av voltigegjord og tønne ble bygget. Det ble arrangert breddesamling med Lilly 
Weldingh fra Oslo i januar og april.   

Rideskolens kjære Manja viste seg å være den fødte voltigehest, og på våren deltok hun på flere stevner 
hvor hun til stadig ble beste hest i C-program som er en mellom klasse som går i galopp. Voltige var også 
en populær aktivitet under rideleirene. 

I NM og nordisk mesterskap representerte Maren Primstad og Miriam Handeland Ree Kolnes. Maren 
deltok også på CVI Kaposvar i Ungarn hvor hun tok seier i Junior 1* klassen, og med det kvalifiserte hun seg 
også til landslaget. Grunnet sykdom på deres egen hest startet de på innleide, ukjente hester. 
Plasseringene uteble, men fine runder og gode poengsummer ble det på alle stevnene. Under CVI Krumke, 
Tyskland var Maren bare få poeng unna VM kravet. 

Cassandra Maria Housken 
Nestleder Kolnes Rytterklubb & styremedlem grenutvalget voltige 

 
”Team LaCap” trente på Kolnes i 2017. Her under NM 
i Oslo med hesten Sandjis, innleid fra Sverige.  

 
Manja med sine unge voltigører gjorde rent bord på 
stevne i januar. 

 
Miriam Handeland Ree & Maren Primstad under internasjonale stevner i Sverige og Finland. 
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Årsrapport kjøring 2017  

Kolnes Rytterklubb har foreløpig ikke så mange aktive kusker, men vi ser absolutt 
mulighetene for at dette også kan bli en gren hvor vi kan hevde oss etterhvert! 

DMP stevne i kjøring 
Jeg og Campari deltok på kjørestevne på Forus travbane 30 april -1 mai med Jæren Kjøre og Rideklubb. Live 
Eriksen var med som groom. Vi startet LC DMP. Det gikk vel rimelig greit i dressur og presisjon. Vi 
oppnådde ingen plassering, men fikk trøste premie i maraton for penest kjørte hest, og dette må leses som 
at der kom vi helt sist. Men det var veldig gøy og med pent vær var det et hyggelig stevne. Vi satser "friskt" 
i 2018 så ser vi hva fremtiden vil bringe. 

Arild M. Eriksen 
Styremedlem Kolnes Rytterklubb 

 
Arild og Live Eriksen med Campari på kjørestevne (Forus) 


