ÅRSBERETNING
TROMSØ RYTTERSPORTSKLUBB 2020
Virksomhetens art
Tromsø Ryttersportsklubb er et idrettslag med høy sportslig aktivitet. Klubben driver rideskoledrift
for barn, ungdom og voksne, ridning for funksjonshemmede, og stor stevne-/treningsaktivitet.
Klubben tilbyr oppstalling av privateide hester med en kapasitet på ca. 55 hester.

Fortsatt drift
Klubben har per 31.12.2020 en positiv egenkapital på NOK 530.413,-.
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til
grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.

Merknader til driften
Klubben har i 2020 et driftsoverskudd på NOK 243.082,-.
Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens eiendeler og gjeld, finansielle stilling
og resultat.
2020 har vært et innholdsrikt år for klubben. Klubben har gjennomført store oppgraderinger av
anlegget. Arbeidet med utlegging av ny ridebunn på utebane ble sluttført. Det er lagt nye bunner og
etablert ny belysning i begge ridehus. Gjestestall/møkkabingeprosjektet er i det alt vesentlige
sluttført. Det er lagt ned en formidabel dugnadsinnsats som har vært helt avgjørende for å kunne
realisere prosjektene. Det er mottatt støtte fra Samfunnsløftet i regi av Sparebank1 Nord-Norge,
Norges Rytterforbund og andre generøse bidragsytere.
Den ordinære klubbaktiviteten har vært mer krevende i 2020 som følge av Covid-19 pandemien.
Pandemien har påvirket både rideskoleaktiviteten og den sportslige aktiviteten gjennom året.
Forholdene tatt i betraktning har klubben klart å opprettholde et godt aktivitetsnivå. Som følge av
statlige støtteordninger og andre ekstraordinære inntekter er de negative økonomiske konsekvenser
av pandemien begrenset.

Aktiviteten i hesterideskolen er tilfredsstillende, mens klubben har opplevd utfordringer i
rekrutteringen til ponnirideskolen siste år med en nedgang i elevtallet. Ponnirideskolen er et viktig
tilbud til barn og en viktig rekrutteringsarena for klubben og den sportslige aktivitet. Arbeidet med
rekruttering til ponnirideskolen vil etter styrets oppfatning være et viktig satsingsområde i 2021.
Dette handler både om å gjøre tilbudet så attraktivt som mulig, i større grad synliggjøre klubbens
tilbud, samt arbeide med rekrutterings-/lavterskeltiltak for å få nye elever. Det er en pågående
prosess med fornying av rideskolens heste-/ponnimateriell som det i 2020 var avsatt betydelige
midler til. Prosessen forutsettes videreført i 2021.

Klubben har hatt et noe synkende medlemstall. Noe av dette skyldes trolig svakheter i tidligere års
registreringer. Det vil likevel være viktig for klubben å snu trenden og gjennom et attraktivt og godt
tilbud øke medlemstallet. Kvalitetssikring av rutiner for registrering og fakturering av medlemmer vil
også være en viktig del av dette arbeid.

Styret er svært tilfreds med at klubben fra høsten 2020 gjennom et samarbeid med Tromsdalen
videregående skole har fått etablert idrettsfag med hestesport som tilbud for elever i videregående
skole. Dette anses som et svært viktig tilbud for å sikre en stabil og god rekruttering til både klubben
og ryttersporten. Ett tilbud som gjør det enklere å kombinere satsing på ryttersport og skole for en
aldersgruppe hvor det gjerne er et betydelig frafall. Det er svært gledelig å se at tilbudet har blitt tatt
godt imot. Det er også gledelig å se at rekrutteringen til sporten er svært god med et historisk høyt
antall aktive ryttere både innenfor ponni og hest. Særlig artig er det å se at det stadig kommer nye
unge ponniryttere til, samt at samspillet med og deltagelse fra rideskoledelen fungerer stadig bedre.

Sportslig aktivitet
Selv om 2020 har vært et spesielt år med en del restriksjoner i den sportslige aktivitet, har sesongen
2020 vært en bekreftelse på at klubbens tilbud gjør det mulig å hevde seg på nasjonalt toppnivå for
klubbens ryttere. Klubben har gjennom året vært representert og hatt gode prestasjoner i sprang i
NM lag ponni, NM ponni, NM hest Children og Innendørs NM ponni, samt i nasjonale cuper. Av
mange gode sportslige prestasjoner må særlig fremheves seier i 1. avdeling NM lag ponni og
sammenlagtseier i Kingsland Oslo Horse Show cup. Historiske prestasjoner vi som klubb er stolt over
og som er motiverende for alle som holder på med ryttersport både i klubben og i regionen for øvrig.

Det er i 2020 lagt ned et betydelig arbeid med sikte på å få på plass etablerte systemer for den
sportslige satsing. Regelmessige samlinger med Stein Endresen (sprang), Wiljemin Kloos og Elin
Sørensen (dressur) er en viktig del av denne satsing og bidrar også til å utvikle klubbens øvrige
trenerressurser. Dette sammen med de tiltak som er gjort på anleggssiden og den tiltagende
rekruttering, gjør at klubben har alle forutsetninger for å fortsette den positive utvikling.

Arbeidsmiljø
Det generelle arbeidsmiljø vurderes som godt. Det generelle sykefravær er lavt. Det er ikke
forekommet skader eller ulykker på klubbens ansatte i 2020.

Likestilling
Klubben hadde ved årsskiftet tre kvinnelige og en mannlig ansatt i tillegg til timeansatte. Styret
består av 7 personer – to menn og fem kvinner, samt ett varamedlem.

Miljørapport
Klubben forurenser ikke det ytre miljø. Løsninger for håndtering av møkk er omtalt særskilt over.

Årsresultat og disponeringer
Styrets forslag til disponering av årsresultat fremgår av årsregnskapet.
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