
 

 

 

 

Styrets årsberetning for 2020 
Styret har i 2020 bestått av: 

Leder: Rebecca Eilevstøl 

 Nestleder: Camilla Berg 

 Styremedlemmer: Hilde Båsen (kasserer), Ingunn Larsen (sekretær), Stine Therese Nekstad 

Jensen (styremedlem), Tina Kalmo Pedersen (styremedlem) 

Varamedlemmer: Hilde Helene Flaten og Chanett Sørum  

Hrimnir er hjemmehørende i Viken fylke, og hadde ved utgangen av 2020 ca 146 

medlemmer.  

Styrets arbeid 
Det har i 2020 vært avholdt 9 styremøter, både fysisk oppmøte og digitalisert via video. I 

tillegg har styret hatt en jevn dialog på facebook og mail gjennom året.   

 

Styrets oppgaver har bestått av planlegging og organisering av stevner, kurs, møter og andre 

aktiviteter. På bakgrunn av coronasituasjonen har styret jobbet med konkurranser, quiz og 

onlinekurs som ikke krever fysisk oppmøte.  

Hrimnir har stilt med maks antall personer (5 stk) som klubben kan stille med på NIHF sitt 

digitale årsmøte, ekstraordinære årsmøte og halvtårsmøte. Forslaget fra Hrimnir vedrørende 

digitalisering av Forum ble inkludert, men trukket ved begge møter, grunnet digitalisering og 

et ønske om diskusjon og stemmegivning.  

Styret har også jobbet tett med Drammen travbane hva det gjelder avtaler videre, og 

alternativ til bane på sikt. Det har vært noe problematisk kommunikasjon med de som nå har 

ansvaret og er vår kontaktpersoner, da de har lang responstid. Det vi vet er at vi fremdeles 

har banen vår i lang tid fremover – Kontrakten vår har gjensidig oppsigelse på 12 mnd, og 

eiendomsdrift på travbanen vil gjerne ha oss på banen videre.  

Vi har mistet ”Vekta” og det gamle lagerrommet vårt. Alt er nå flyttet til tårnet, hvor det 

nederste rommet er lagringsplass. Ettersom vi ikke har noe kioskanlegg lenger, har vi kjøpt 

et pop-up telt til å kunne servere dommere, samt at folk kan ha et sted å sitte innendørs 

under stevner fremover. Vi har også fått låne en kioskvogn, og vi syntes dette fungerte godt. 

Det er derfor blitt opprettet en Spleis som vil kunne gå til kioskvogn.  

Hrimnir har i år også samarbeidet med lokallaget Arvakur med både tur og stevne, for å 

fremme våre unge lovende juniorer og ungryttere, og samarbeid med nærliggende lokallag i 

en tid det har vært vanskelig med arrangementer. Med de få stevnene vi har fått arrangere 

har det vært et godt engasjement fra deltagere og mange dyktige ekvipasjer. Det har vært 

innspill og ideer fra dere medlemmer, som gjør Hrimnir til en engasjerende og aktiv klubb.  

Kommunikasjon 

Klubbens hjemmeside, Hrimnir.no, og klubbens Facebook-side benyttes for informasjon.  

Påmeldinger til kurs og stevner gjøres via Sporti. Sporti blir også brukt til å sende ut felles 

mail når alle medlemmene skal nås, eller før konkurranser.  



Aktiviteter 

I løpet av året 2020 har Hrimnir gjennomført følgende aktiviteter:  

3. februar - Årsmøte  

1. juni – Ridetur fra Solli gård 

7-10. juli – Rideleier i samarbeid med Arvakur 

12-13. september – Junior og ungrytterstevne i samarbeid med Arvakur 

3-4. oktober – Hrimnirs klubbmesterskap 

 

3 kurs ble avlyst da det var for få påmeldte. 3 helgestevner ble avlyst/utsatt grunnet korona.  

 

Hrimnirstevnet 

Vi hadde en enorm og rask påmelding til Hrimnirstevnet, som dessverre ble avlyst grunnet 

korona. 

Stevnet fikk vi innvilget økonomisk kompensasjon for.  

Stevneresultater Hrimnir ryttere 2020 

 
Klubbmesterskap 2020 

Vi gratulerer med flotte resultater til alle sammen!  

 

A klasse 

Senior firgang: Bente Los 

Ungrytter firgang: Ayla Steinsgard 

Junior firgang: Marie Båsen 

B klasse 

Junior: Hedvik Støfring 

Ungrytter femgang: Mille Nilseng Mellerud 

Ungrytter firgang: Hanne Marte Eide Flaten 

Senior firgang: Camilla Onshuus 

Senior femgang: Martine Åsvall Fjeld 

D klasse 

Junior: Aurora Tveter Huseby 

Senior: Nina Solheim 

 

Barne og Ungdomsgruppa  

Det har vært avholdt eget stevne, rideleir og fotokonkurranser. De har også hatt ansvar med 

å skaffe inn sponsorer til stevnet sitt.  

Turgruppa 

 

Det har vært av holdt en flott tur til Solli i Asker i juni. 

Unghestvisning 

Flere unge hester har vært på ulike visninger. Vi gratulerer alle sammen med gode resultater 

og lovende avkom! 

 

Under NIHF avlsvisning viste Ayla Steinsgard sin Leistur fra Torfunesi. 

 

Under Hørdur sin føll og unghestvisning 



Føllklassen: 

Chanett Sørum med Noa fra Draumsyn 8,01 

Martine Åsvall Fjeld med Luna fra Berg 7,89 

Martine Åsvall Fjeld med Artemis fra Berg 7,63 

Under Hekla sin føll og unghestskue 

Hoppeføll: 

Chanett Sørum med Noa fra Draumsyn, 7,85 

Hopper 1 år: 

Bernt og Gabrielle Severinsen med Kinga fra Havnås, 8,15 

Hopper 3 år: 

Bernt og Gabrielle Severinsen med Alfra fra Havnås, 8,13 

Hingsteføll: 

Bernt og Gabrielle Severinsen med Draupnir fra Havnås, 8,1 

Hingst 2 år: 

Bernt og Gabrielle Severinsen med Dimon fra Havnås, 8,03 

 

Det ble også vist hest i Axevalla, Sverige, som er eid av Bernt og Gabrielle Severinsen 

 
 

 


