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Til medlemmer i Moss og omegn Hestesportsklubb 

Moss, 15.03.22 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Moss og omegn 

Hestesportsklubb 2021 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 24.02.22. 

Årsmøtet avholdes den 24.03.22 på Rygge ungdomsskole. 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

Sak 2: Velge dirigent(er) 

Sak 3:  Velge protokollfører(e)  

Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5:  Godkjenne forretningsorden 

Sak 6:  Godkjenne innkallingen 

Sak 7:  Godkjenne saklisten 

Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 

Sak 9:  Behandle 

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap  

Sak 9.2 Behandle kontrollutvalgets beretning 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

 Styret har ikke mottatt noen innmeldte saker.      

Sak 11: Fastsette medlemskontingent.   

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 13: Foreta følgende valg: 

13.1 Styre: 

- leder 

- nesteleder  

- styremedlem[mer]   

- varamedlem[mer] 

13.2 Kontrollutvalg: 

- leder  

- medlem[mer] 

-[varamedlem[mer]] 

13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

13.4 Valgkomité: 

- leder   

- medlem[mer]  

- varamedlem[er]  
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Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- Styrets forslag til forretningsorden 
- Idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger  
- Regnskap i revidert stand, eget vedlegg 
- Kontrollutvalgets beretning 
- Styrets økonomiske beretning 
- Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt 
- Styrets forslag til budsjett, eget vedlegg 
- Valgkomiteens innstilling 
- Styrets innstilling til ny valgkomité 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan styret kontaktes på styret@mosshestesport.org. 

Med vennlig hilsen 
styret  
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Styrets forslag til forretningsorden 
  
 

1. Dirigent 
 

Årsmøtet ledes av den valgte dirigent. 
 

2. Protokoll 
 

Det føres protokoll fra årsmøtet.  
 
 

Protokollen føres av valgt protokollfører, og skal underskrives av to valgte representanter.  
 

 
3. Talerett og taletid 

 
Personer som ber om ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. 

 
Representant for forslagsstiller til forslag på saklisten, har rett til nødvendig taletid for å 
presentere forslaget. For etterfølgende innlegg er taletiden fem minutter for første innlegg, 
og to minutter for andre og tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i 
samme sak. 

 
Dirigenten kan sette strek for inntegnede talere. 
 
 

4. Behandling av saker 
 

Eventuelle forslag/endringsforslag som ønskes fremmet under årsmøtet skal sendes styret i 
forkant, på mail til styret@mosshestesport.org.  

 
Forslag kan bare fremmes i saker som fremgår på saklisten.  

 
Forslag på saklisten kan ikke trekkes med mindre tinget enstemmig vedtar at det kan 
trekkes. 

 
 

5. Stemmegivningen 
 

Med unntak av lovendringer og andre vedtak som etter loven krever et kvalifisert flertall, 
avgjøres alle vedtak og valg ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer.  

 
Blanke stemmesedler eller stemmesedler som ikke er korrekt utfylt, regnes som ikke avgitt.  
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Årsberetning 
 

Leders Hilsen 

For et år 2021 har vært for Moss og omegn Hestesportsklubb! 

Starten av dette året var preget av nedstenging grunnet covid-19, noe som også preget 

klubbens aktivitet i stor grad. Vi fikk imidlertid til å arrangere et digitalt foredrag med 

veterinær Svein Bakke, noe medlemmene ga gode tilbakemeldinger på. 

De strenge restriksjonene varte frem til juni, og vi måtte derfor avholde årsmøtet digitalt. I 

tillegg ble planlagte aktiviteter lagt på is og et sprangstevne måtte avlyses. 

I løpet av sommeren ble situasjonen bedre og vi fikk avholdt et flott Derby på Tune! I tillegg 

lanserte klubben et flott tilbud til alle våre medlemmer, med sponsing av klubbklær. Det har 

vært flott å se den nye, fine logoen vår brodert på jakker, vester og capser. MOHSK har 

virkelig vært synlig i 2021! 

Klubben har også vært synlig gjennom det sportslige. Vi har hatt mange medlemmer som 

har vært aktive på stevner, i alt fra lokale stevner til Norgesmesterskap og til og med en 

ekvipasje i unghest VM. Vi har hatt kretsmestere i både sprang og dressur, lag og individuelt, 

samt et sølv i NM i feltritt. For noen flotte og dyktige ryttere vi har i klubben vår! 

I sensommer og høst har vi også arrangert to dressurstevner på Tune, det ene med innlagt 

cup «Krafttak mot kreft» og klubbmesterskap. Det ble avholdt Halloweenstevne på 

Jegersberg i oktober, med mange ryttere i skumle kostymer. 

Stevneåret 2021 ble avsluttet med et flott todagers sprangstevne på Noreødegården 

Hestesportssenter, med innlagt klubbmesterskap. Det var gøy å se medlemmene våre bidra 

slik at vi kunne arrangere et slikt flott stevne med mange startende. 

I høst arrangerte vi også en gøyal dag på Våler kickoff-senter, for våre medlemmer opp til 18 

år. Dette ble en veldig hyggelig dag med klatring, zip-line, rodeo og pizza. Det var mange 

fornøyde barn som deltok, og vi lovet å ikke vente så lenge med å arrangere noe 

tilsvarende! Vi måtte dessverre avlyse julegrøten da det ble økt smitte og strengere 

restriksjoner i desember. 

For en flott klubb MOHSK er! Dette året har vi til og med blitt kåret til «Årets klubb» i 

Østfold Rytterkrets. Det er vi meget stolte av!!!! Vår nestleder Marie Røed Løkken ble til og 

med titulert med «Årets ildsjel» i kretsen. Vi er veldig takknemlige for Marie og alle andre 

som legger ned utallige dugnadstimer for klubben vår. Uten dere så ville vi aldri kunne 

gjennomføre alle de flotte arrangementene vi gjør. 
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Det har vært et spennende år å være leder i, men i og med at min familie og jeg ikke lenger 

er aktive i ryttersporten, så har jeg valgt å fratre min rolle fra årsmøtet. Lykke til fremover – 

og fortsett med å ta godt vare på den flotte klubben dere er medlemmer i. 

 

Varme hilsner fra 

Nina Hoel 

 

Moss, 13.02.2022 
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Årsberetning for styret 2021 

Styret har hatt følgende sammensetning i 2021: 

Leder:     Nina Hoel 

Nestleder:    Marie Røed Løkken 

Kasserer:    Victoria Dilling 

Styremedlemmer:   Øystein Hansen 

    Monika Gudøy Eggesvik 

    Lena-Camilla Åsen 

    Svanhild Røed Løkken 

Ungdomsrepresentanter:  Vilde Gudøy Eggesvik 

Varamedlemmer:  Carina Olsen  

Synnøve Egset 

Valgkomitè:    Tone Adriana Bjørnes (leder) 

Siw Bødtker Næss 

Marit Jansen Sundmoen 

Ane Østerman (vara) 

 

Grunnet perioder med strenge smitteverntiltak har flere av styremøtene blitt avholdt 

digitalt. Denne møteformen har fungert godt, og har gitt større fleksibilitet med tanke på 

møtetidspunkt og oppmøte. 

Koronapandemien har satt et tydelig preg på styrearbeidet i året som har gått. Planlagte 

aktiviteter som julegrøt, klubbtreninger og arrangementer måtte avlyses grunnet 

smitteverntiltak og forbud mot samlinger. Samtidig har vi i andre perioder kunne arrangere 

og gjennomføre stevner og hyggelige aktiviteter. Det har imidlertid vært krevende å 

planlegge og arrangere aktiviteter i året som har vært. Styret hadde et ønske om å for 

eksempel få til flere treningssamlinger, men har måttet skyve på planlagte datoer grunnet 

restriksjoner og kapasitet hos trenere. Vi ønsker å få til mer av dette i 2022. 

I løpet av perioden har vi hatt et stabilt og aktivt styre som i stor grad har bidratt, og dermed 

gjort det mulig for klubben å arrangere stevner av den art som vi har hatt i 2021. 

Samarbeidet i styret har også vært svært godt i dette året. 
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Styret har hatt fokus på å benytte sosiale medier for å få fremme klubben og gi 

oppmerksomhet til medlemmene våre. 

Koronapandemien preget styrets arbeid også i 2021. Samtidig har vi fått til mye i året som 

har gått. Medlemmene våre har gitt uttrykk for å være svært fornøyde med aktivitetene 

som er arrangert og vi får stadig flere medlemmer. Dette er styret svært fornøyd med. 

 

 

 

Moss, 13.02.2022 

Nina Gundersen Hoel 

Leder 
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Årsberetning Feltritt 

Året 2021 har ikke vært med mest aktive året for feltritt. Vi hadde planlagt ett knøttecup 

stevne i april, men som dessverre ble avlyst som følge av restriksjonene som var på denne 

tiden. Vi har heller ikke hatt så mange aktive ryttere det året som er gått, men vi har likevel 

hatt noen som har gjort det veldig bra. Annicken Jegersberg har i året som har gått vært ute 

og representert internasjonalt, og kapret også sølvmedaljen under NM for senior i 2021!  

 

Det ble heller ikke arrangert noe kretsmesterskap eller klubbmesterskap for feltritt i 2021.  

 

 

 

Moss, 13.02.2022 

Victoria Dilling 
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Årsberetning Sprang 2021 

Året 2021 har på sprangsiden vært et aktivt år, med flere godt gjennomførte stevner i regi 

av MOHSK. Det har vært avholdt 2stk distriktstevner;  

21-22/08 Derbystevne med nesten 250 starter, dette ble avholdt på Tune ridesenter. 

6-7/11 Jubileumsstevne, hvor vi feiret at klubben ble 5år! Her hadde vi 1&2 

kvalifiseringsrunde til de tre Sparebank1 cupene, med over 280 starter iløpet av helgen. Her 

hadde vi også innlagt klubbmesterskap for MOHSK sine ryttere. Dette stevnet ble avholdt på 

Noreødegården ryttersportsenter. 

Vi har også hatt et klubb/utvidet klubb stevne; 30/10 arrangerte vi Halloween-hoppet med 

egen kostymepris. Her var det flere unge rytterspirer som fikk prøve seg på vårt 

lavterskeltilbud. Dette stevnet ble avholdt på Stall Jegersberg. 

 

Vi har i år lagt stor vekt på rekruttering og har derfor lagt inn lave klasser på alle våre tre 

stevner. Dette er noe vi ønsker å fortsette med i 2022. 

Vi har også i løpet av 2021 fått utdannet en sprangdommer 1, Marie Røed Løkken. 

Klubben håper på enda mere teknisk personell i 2022. 

 

Klubben har hatt deltakere i både INM og NM utendørs, Landsmesterskapet, KOHS og Baltic 

cup. Vi hadde dessverre lite interesserte ekvipasjer til Norgesserien, dette satser vi på blir 

bedre neste år. 

 

Mohsk har markert seg spesielt kraftig under årets kretsmesterskap, både individuelt og lag. 

 

KM junior individuelt: 

Tia Elise Berg og Chanel – Bronsjemedalje 

KM ponni kat.1 individuelt: 

Ingeborg Ruud Åle og Drumlane Eirne – Gullmedalje 

KM ponni kat.2 individuelt: 

Sofie Borgård Flateland og Lurgan King – Gullmedalje 
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KM hest lag: - Gullmedalje  

Laget besto av: 

Victoria Dilling og VV’S Andantino 

Tine Borgård og SR Holystown Rose 

Tia Jansen og Elise 38 

Tia Elise Berg og Chanel  

 

KM ponni lag: - Gullmedalje 

Laget besto av: 

Marie Unnerud Moen og Armani 

Sofie Borgård Flateland og Lurgan King 

Celine Gudøy Johansen og Higgins 

Ingeborg Ruud Åle og Drumlane Eirne 

 

Årets klubbmestere ble følgende: 

 

Klubbmesterskap ponni: 

Gull- Synne Halsebø Davidsen og Armani 

Sølv- Ingeborg Ruud Åle og Drumlane Eirne 

Bronse- Kaja Linnea Lysne og Mc Clary 

 

Klubbmesterskap 80cm: 

Gull- Isabelle Davidsen og Suheila 

Sølv- Emilie Linnea Folkenborg og Alfas Enya 

Bronse- Siri Pettersen og Chili Con Carne 
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Klubbmesterskap 110cm: 

Gull- Liselotte Lefdal og Coolrock Kancan 

Sølv- Vilde Marie Gudøy Eggesvik og Just Fame 

Bronse- Ida Helene Hansen og Boston 

 

 

 

Skrevet av:  

Marie Røed Løkken 
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Årsberetning dressur 2021 

Året 2021 har bestått av flere gode prestasjoner innenfor dressurrailen, både på 

hjemmestevner og bortestevner.  

Mohsk har i 2021 arrangert 2 Distriktstevner, begge på Tune Ridesenter. 

2/9- Kvalifiseringsstevne til kretsmesterskap, ettermiddagstevne. 

23-24/8- Dressurstevne med innlagt ‘’Kraftcup mot kreft’’ hvor 15% av start inntektene gikk 

direkte til kreftforeningen. Her hadde vi rekordmange starter og fikk til et stort og fint 

stevne! På dette stevnet hadde vi også innlagt klubbmesterskap for alle MOHSK ryttere, 

resultatene her ble; 

 

Klubbmesterskap 

Gull- Fredrik Kaldal Lindfjord og Tobajo Pik’Olini 

Sølv- Sunniva Molnes og Zureal Perfection 

Bronse- Camilla Olsen og Kaspar 

Vi hadde også meget gode resultater både lag og individuelt under årets kretsmesterskap, 

og klarte i år å stille med to fulle lag; 

Kretsmester ponni 

Gull- Katrina Maynard og Patricia 

 

Kretsmester senior 

Gull- Fredrik Kaldal Lindfjord og Tobajo Pik’Olini 

Sølv – Vilde Gudøy Eggesvik og Fame 

Kretsmesterskap lag (gullmedalje) 

Laget besto av; 

Isabella Elsa Marie Nilsen Piri og Afrodite Rygaard 

Katrina Maynard og Patricia 

Amina Berntsen og Hunters Brat 

Fredrik Kaldal Lindfjord og Tobajo Pik’Olini 
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En annen som har latt seg merke iløpet av sesongen er Jannicke Frantsen og unghesten 

hennes Piaffs Cannonball, de representerte blandet annet Norge under Falsterbo 

Horseshow. Samt har plukket med seg en rekke plasseringer i unghestklasser rundt om i 

Norge. 

 

Vi håper på å se flere ekvipasjer fra MOHSK på dressurbanen de neste årene, og ikke minst 

ønsker vi å øke antall dressurekvipasjer i klubben. 

Vi har per dags dato ikke noen autoriserte dressurdommere i klubben, noe vi som klubb har 

stort ønske og behov for å endre i fremtiden. 

 

Skrevet av: Marie R. Løkken 
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Økonomisk Beretning 
 

MOHSK har arrangert flere stevner i 2021 med mange startende og god inntjening. Vi har 

arbeidet hardt for å få sponsormidler til premier og klasser, og er svært fornøyde med å ha 

fått til dette. Styret har valgt å ikke holde kiosk på stevnene, og har på den måten ingen 

inntjening eller utgifter på dette i året som har gått. 

I 2021 valgte klubben å sponse klubbklær til medlemmene, og benyttet midler satt av til 

arrangementer for å få til dette. Grunnet restriksjoner i begynnelsen og slutten av året, så 

ble flere av de planlagte arrangementene avlyst, og vi brukte på den måten mindre enn hva 

vi hadde budsjettert med. 

Som tidligere år har vi utbetalt stevnerefusjon til barn og unge. 

Klubben har styrt mot et betydelig overskudd i 2021 – noe vi ønsker å benytte til våre 

medlemmer i året som kommer. Vi har planer om å arrangere, og sponse, treninger i 

dressur og sprang. Da vi har valgt å ikke arrangere feltrittstevner i 2022, så skal noen av 

midlene øremerkes våre feltrittsryttere – slik at vi kan gi et godt treningstilbud til disse. 

 

 

 

Skrevet av: Nina Hoel 
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Styrets forslag til medlemskontigent 
 

Styret foreslår at nåværende medlemskontigent beholdes. 

Ordinært medlem:  500 kr 

Familiekontigent:  500 kr + 100 kr per ekstra medlem 
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Valgkomiteens Innstilling 
 

Valgkomitéens innstilling til styret MOHSK 2022 

Leder: 

- Mari Finstad 

Nestleder: 

- Marie Røed Løkken 

Styremedlemmer: 

- Victoria Dilling 

- Camilla Olsen 

- Monika Gudøy Eggesvik 

- Svanhild Røed Løkken 

- Jarl Guld 

- Vilde Gudøy Eggesvik (ungdomsrepresentant) 

Varamedlemmer: 

- Lena Åsen 

- Cathrine Herje 

Kontrollkomité: 

- Siw Bødtker-Næss 

- Sunniva Molnes 

 

 

 

 



17 
 

Styrets Innstilling til Valgkomitè 
 

Leder:  Linda Iversøn 

Medlem: Iselin Eng 

Medlem:  Øystein Hansen 

Vara:   Ane Østerman 


