
ÅRSBERETNING for SELBU HESTESPORTSKLUBB 2022 

Årsmøtet 2022 tirsdag 24.mai kl 20.00 på A-klasserommet på PMF.  

Saksliste blir nedlastbar på klubbens webside, og er tilgjengelig på 

selve årsmøtet. De som er stemmeberettiget må ha vært medlemmer 

i minst en måned, og for tidligere medlemmer må kontingenten 

være betalt senest 1 uke før årsmøtet. Se nederst i årsberetningen 

for informasjon om medlemskontingenten.  

Aktivitetene i klubben i 2021 var litt økende i forhold til året før. 

Dette på grunn av at alle koronarestriksjoner sakte, men sikkert ble lettet på, og til slutt 

opphørte. Det medførte at blant annet at stevner og treninger kunne arrangeres igjen. 

For en lettelse! 

Ponniklubben startet opp igjen, og har gått over til å bli ridekurs for barn med både 

voltige og games. Dette er en svært populær aktivitet og kursene har vært fulltallige. 

Ida Overvik Balstad har hatt ansvaret for dette. 

Det ble avholdt distriktsstevne knøttecup både i juni og i september, med treninger i 

forkant av begge stevnene. Det var breddesamling i feltritt i august, med god 

deltakelse både fra Selbu og ellers i Trøndelag. Her var det Mette-Maya Sverdrup som 

var trener. 

I 2021 ble det ikke vårritt grunnet koronarestriksjoner, og av samme grunn ble 

klubbstevner ikke avholdt. Dette håper vi imidlertid å kunne få til i 2022. 

Styret har hatt jevnlige styremøter både digitalt og på vanlig måte. Som før bruker vi 

sosiale medier for å nå ut til våre medlemmer, og vi vil minne om Facebookgruppene 

til klubben, hvor det gis oppdatert informasjon.  

Kom gjerne med tilbakemeldinger om hvordan DU opplevde året som har gått, og tips 

til hva som bør gjøres annerledes, eller hva du kan tenke deg av aktiviteter i året som 

ligger foran oss. Kanskje kan vi samarbeide om å få det til?  

Har du/dere spørsmål om driften av klubben, styret, aktiviteter eller lignende, ikke nøl 

med å ta kontakt!  

Kontaktinformasjon:  

• Klubbens E-postadresse: selbuhestesportklubb@hotmail.com  

• Klubbsidene finner du på www.selbuhestesportsklubb.com  

• Facebookgruppa vår finner du ved å gå inn på Facebook og søke på: Selbu 

hestesportsklubb.  

• Instagram: se #selbuhestesportklubb 

Vi har ønske om å øke aktivitetsnivået vårt i 2022, og håper du som medlem kan 

komme med forslag til hvilke aktiviteter og arrangement du vil ha.  

Medlemskontingenten Innbetales til konto nr: 4285.15.44822 eller Vipps til 93517. 

Merk innbetalingen med hvem som står som hovedmedlem.  

• Enkeltmedlemskap kr 350,-  

• Familiemedlemskap kr 500,- pr år.  

mailto:selbuhestesportklubb@hotmail.com
http://www.selbuhestesportsklubb.com/


For nye medlemmer: Send mail til selbuhestesportklubb@hotmail.com for å melde 

deg inn, samt oppgi navn på alle som skal være med i familiemedlemskapet.  

Sist men ikke minst vil vi benytte anledningen til å takke våre flotte medhjelpere: alle 

som stiller opp med alt fra nydelig pynting, vannbæring, som speaker, ryddehjelp, 

løpejenter/gutter, kjøring, raking og mye mye mer! Vi hadde ikke kunnet gjennomføre 

arrangementene våre hadde det ikke vært for dere!  

 

Med vennlig hilsen styret i Selbu hestesportsklubb 


