
 

 

 

 

Styrets årsberetning for 2021 
Styret har i 2021 bestått av: 

Leder: Rebecca Eilevstøl 

 Nestleder: Camilla Berg 

 Styremedlemmer: Hilde Båsen (kasserer), Ingunn Larsen (sekretær), Camilla Onshuus 

(styremedlem), Tina Kalmo Pedersen (styremedlem), Chanett Sørum (styremedlem) 

Varamedlemmer: Hilde Helene Flaten og Hanne Kjærstad Helgerud 

Juniorrepresentant: Kaja Andreassen  

Hrimnir er hjemmehørende i Viken fylke, og hadde ved utgangen av 2021 - 163 medlemmer.  

Styrets arbeid 
Det har i 2021 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 arrangert digitalt stevne og digital 

kvalifisering for NM.  

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 fremmet på halvårsmøtet i november, men vant ikke frem.  

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

ønsket oss ut juli 2021, hvor vår kontrakt tilsier 12 måneders oppsigelsestid. Kort tid etter 

varsel om oppsigelse, opphørte all kommunikasjon med utleier på mail og telefon. Vi fikk 

advokatbistand fra Idrettsforbundet, slik at vi igjen fikk kontakt, og enighet om at vår avtale 

på 12 måneder skulle holdes. Dvs. at vi har banen frem til mars 2022, men det er ingen 

vedlikehold på plassen i form av brøyting, og få påselingsplasser igjen. Styret har de siste 

månedene begynt å finne alternativ til lagringsplass for tingene våre, og eventuelt salg av 

baneutstyr.   

Det har også vært jobbet noe med alternativ til bane på sikt. Det er satt ned et utvalg som tar 

for seg alternativer til baner, og arbeidet der er i gang. Det er en tidkrevende prosess, og 

mye som må undersøkes før vi vet noe mer sikkert.  

 Det ble opprettet en spleis og satt av i fjorårets budsjett penger øremerket til bruk av 

kioskvogn, men de vognene vi så på var i dessverre dårlig stand. Vi har vært heldige og fått 

lånt kioskvognen til MIF gratis dette året. På bakgrunn av usikkerheten vedrørende hvor 

anlegget vårt skal være videre, står pengene urørt til eventuelt dette formålet ved en senere 

anledning.  

 

Ettersom det vil være vanskelig for oss å gjennomføre et stort WR stevne som 

Hrimnirstevnet neste år, har vi kontaktet Hekla for å samarbeide med dem om 

Østlandsmesterskapet i 2022. Dette arbeidet er allerede godt i gang, og det er vi veldig glade 

for! 



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.  

Hjemmesiden vår har nå fått ansvarlig person, slik at vi håper dette blir en levende 

hjemmeside igjen. Påmeldinger til kurs og stevner gjøres via Sporti. Sporti er også blitt brukt 

til å sende ut felles mail når alle medlemmene skal nås, eller før konkurranser. På slutten av 

året ble alle registrert over i KlubbAdmin til norsk idrettsforbund, hvor betaling av kontingent 

vil foregå fremover.  

Aktiviteter 

I løpet av året 2021 har Hrimnir gjennomført følgende aktiviteter:  

25. februar - Årsmøte  

1. 5 – Hrimnirs digitale coronastevne 

8.5 - Kurs med instruktør Tina Kalmo Pedersen og dommer Hanne Kjærstad Helgerud 

8.5 - Digital kvalifisering til NM 

8.8 – Hrimnirs sommerstevne 

9-10.10 – Hrimnirs klubbmesterskap 

20.10 – Christina Lund kurs 

8.11 – Ekstraordinær generalforsamling 

 

1 kurs ble avlyst på grunn av for få tilmeldte og 1 juniorleir ble avlyst pga. corona. 1 digital 

yogatime ble avlyst på grunn av for få tilmeldte.  

2 stevner ble avlyst på bakgrunn av coronarestriksjoner.   

 

Hrimnirstevnet 

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

grunnet koronarestriksjoner.  

Stevneresultater Hrimnir ryttere 2021 

 
Klubbmesterskap 2021 

 

A klasse 

Senior firgang: Hege Thorsbye Andersen 

Ungrytter firgang: Ayla Steinsgard 

Ungrytter femgang: Mille Nilsen Mellerud 

B klasse 

Junior femgang: Hedvik Støfring 

Junior firgang: Julie Thorsbye Andersen 

Ungrytter firgang: Ayla Steinsgard 

Senior firgang: Camilla Onshuus 

D klasse 

Junior: Andrea Fredriksen 

Ungrytter: Marie Båsen 

Senior: Heidi Lundrim 

Norgesmesterskap 

Gabrielle Severinsen og Tigull fra Kleiva – Norgesmester i T1! 



Hege Thorsbye Andersen og Brusi fra Helledige – Bronse i T2! 

Hedda Bjørnstad Larsen og Saga – Norgesmester i stilpass og speedpass, samt sølv under 

P1 250 m! 

Julie Thorsbye Andersen og Dropi – Bronse i V1 jr! 

 

Barne og Ungdomsgruppa  

Alle barn- og unge i Hrimnir ble invitert hjem til å ri tur fra  Stall Langeli Øvre 19.7, men pga. 

ingen påmeldte ble dette avlyst. Hrimnir skulle sammen med Arvakur også i år arrangere 

juniorleir 7-11. juli, men pga. kollisjon med NM ble dette avlyst. Det er 

ungdomsrepresentanten som har stått for arrangering av knøtteklassene under stevnene 

våre, og det er handlet inn materiale som kan brukes til denne klassen på stevner fremover.  

Turgruppa 

Det har dessverre ikke vært avholdt turer i regi av Hrimnir i år.  

 

 

 


