Årsrapport 2016 for Tromsdalen Rideklubb
Styret har i perioden 01.04.16 - 30.03.17 bestått av følgende:
Leder:
Li Seim
Nestleder:
Mimmi Marie Johansen
Sekretær:
Kristin Fagerli
Kasserer:
Vivi Storruste
Styremedlem:
Torunn Berg Johansen
Styremedlem:
Camilla Bauge
Varamedlem:
Lisbeth Andersen
Varamedlem:
Sol M Haugan
Vivi Storruste trakk seg fra vervet sitt i november 2016. Siden hun bor i Skien ble det for
vanskelig over tid å ha god nok oversikt over stallens situasjon og problemer. Lisbeth
Andersen tok over vervet som kasserer.
Det har vært avholdt 10 styremøter i 2016, i tillegg har vi jobbet via mail, telefon og
facebook. Det har i tillegg vært avholdt 2 stallmøter og 2 dugnader.
Første halvdel av 2016 var svært krevende for styret. Mye byggestøy, flere oppsigelser og
dertil svært dårlig økonomi gjorde at stallen var svært nærme nedlegging. Det ble søkt om
støtte fra flere fond, men med dårlig resultat. Klubben har to lån hos Sparebanken NordNorge, det største av de har vi kommunal garanti på. Vi sendte derfor søknad om
driftsstøtte til kommunen der vi redegjorde for situasjonen vår, og hva en nedleggelse ville
innbære for kommunen, at de da ville bli nødt å innfri hele lånet. I løpet av våren var vi i flere
møter med både banken og kommunen, samtidig som vi gjorde det vi kunne for å holde den
daglige driften i gang. Vi hadde ingen muligheter til å gjøre noen investeringer eller
oppgraderinger på anlegget, alt var satt på et minimum. Inn mot sommeren så det ut til at vi
kun ville ha én hest oppstallet fra høsten av.
1.juli ble vi innkalt til et møte med kommunen og banken der vi fikk svar på søknaden vår:
Kommunen overtar det store lånet vårt i en periode på 2,5 år (frem til 01.01.2019). Pr
22.03.2017 er dette lånet på 1.756.861,Et av kravene fra kommunen er at vi klarer avdragene på det lille lånet vårt. Dette lånet er pr
22.03.2017 på 364.808,-. De månedlige avdragene her er på 2738,-, noe vi klarer med god
margin.
Vi fikk med dette en pustepause og styrets arbeid ble adskillig lettere etter dette vedtaket. Vi
kunne blant annet gå ut mer aktivt med stallplassannonsen og i løpet av høsten hadde vi i
perioder 10-11 hester oppstallet.

Vedtaket om støtte fra kommunen har gitt oss en pustepause, men også en tidsfrist. Innen vi
overtar det store lånet igjen må vi ha en stabil og god drift av anlegget. Vårt største problem
i så måte er mangel av ridehall. Hadde vi hatt ridehall så hadde det ikke vært noe problem å
ha full stall til enhver tid. Vi har en ferdig tegnet hall, som vi ikke har midler til å bygge pr nå
og der har den saken stått stille i flere år.
Våren 2016 ble vi oppfordret til å jobbe bredere enn akkurat å få finansiert den siste biten
av hall-planene våre. Det er et svært stort press på de stallene som har ridehall og byen
trenger flere rideanlegg med gode fasiliteter. Styret opprettet derfor en anleggsgruppe som
skal jobbe mer opp mot kommunen og politikerne. Anleggsgruppa har såvidt startet arbeidet
og vil komme med oppdateringer etterhvert.
I hele 2016 har det vært stor etterspørsel etter ridetimer. Klubben lånte 2 lyngshester frem
til sommeren og har i høst lånt Frost av Anna Uhlving noen dager hver uke.
Det har ikke vært mulig å gjennomføre runderidninger i løpet av høsten i mangel av nok
egnede hester.
Styret ønsker å takke for året som har gått.

Tromsø 23.03.2017

Li Seim
styreleder

