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Styrets arbeid 2021
Styremøter
Det har i perioden blitt avhold ni (9) styremøter hvor 45 saker er blitt behandlet.
Spesielle oppgaver
Styret har i perioden vært deltager og til stede på Høstmøtet i Norges Fjordhestlag og
Klubblederkonferansen til Oslo og Akershus Rytterkrets.
Det har videre blitt avholdt to medlemsmøter i perioden, her i forbindelse med ønsket
tilbakemelding fra vår interesseorganisasjon Norges Fjordhestlag.
•
•

Den 7. oktober 2021 ble det avholdt medlemsmøte i forbindelse med revidering av
avlsplan for Norske hesteraser. Det ble sendt inn innspill til revidering basert på
medlemsmøtet. Innspill ligge tilgjengelig i vår medlemsgruppe på Facebook.
Den 10. november 2021 ble det avholdt medlemsmøte i forbindelse med forslag om
endringer i statuttene for NM Fjordhest. Det ble sendt inn endringsforslag til
aktivitetsutvalget i Norges Fjordhestlag basert medlemsmøtet. Endringsforslag ligger
tilgjengelig i vår medlemsgruppe på Facebook.

Utover dette har det vært løpende dialog med Norges Rytterforbund og Norges Fjordhestlag
i sak om tap av Frifond-midler og forespørsel om dobbel-kontingent ved deltagelse i NM
Fjordhest for våre medlemmer. Styret venter fortsatt svar på sistnevnte fra
aktivitetsutvalget.

Aktivitet 2021
Treninger
15. september 2021 spurte vi våre medlemmer om det var interesse for helgetreninger i
dressur, sprang og kjøring. Det ble etterfølgende gjort en avtale med Ove Natland om
dressurtreninger fremover for våre medlemmer. Lørdag 30. oktober ble det arrangert den
første dressurtreningen på Alna Ridesenter i Oslo. Det har etterfølgende blitt arrangert tre
(3) helger til med Ove. Alle kursene har vært fulle med venteliste. Det er i dag planlagt tre
kurs til utover våren.
Det er gjort avtale med sprangtrener og trener i kjøring for våren 2022.
Utover Ove-treninger har det vært arrangert tre (3) Trollspeilet-kurs i 2021. OAFL står ikke
som arrangør av disse kursene lenger, men vil fremover legge de ut som mulighet for våre
medlemmer for arrangør.

Satsningsgruppe Kjøring – Landslag
Oslo og Akershus har per i dag tre ekvipasjer på satsningsgruppen til landslaget i kjøring:
Seniorkusk - Jeaentte Oshaug og Welina
Ungkusk – Alice Elisabeth Rausand Kvalø og Stjernefrikk
Ungkusk – Ina Karoline Rausand Kvalø og Bucky Bell´s First Arrival

Stevner
Klubbmesterskap
Lørdag 30. og søndag 31. oktober skulle det vært det arrangert Klubbmesterskap i sprang og
dressur på Ellingsrud Ridesenter i Oslo. Dessverre utgikk sprangen for denne gang, men
dressuren gikk heldigvis som planlagt.
Følgende var plassert i klubbmesterskapet i dressur:
1. plass og klubbmester - Stine Anette og Fønix Lasse
2. plass – Sylvia Kallekleiv og Sires Leander
3. plass – Hanne Gro Pedersen og Årnes Ask.

NM Fjordhest
Etter et år uten NM Fjordhest kunne vi i styret glede oss over at NM igjen skulle arrangeres,
på tross av pågående og uavklart pandemi. NM Fjordhest 2020 skulle som utgangspunkt
foregå i på Mo i Førde og NM Fjordhest 2021 skulle som utgangspunkt arrangere i Søgne på
Sørlandet. Da begge arrangører valgte å takke nei til å avvikle et stevne på så kort varsel ble
det, for andre gang på rad, arrangert på Drammen Ridesenter på Linnesvollen av Drammen
og Omegn Rideklubb og Nedre Buskerud Fjordhestlag.
Med et noe redusert NM enn hva man som utgangspunkt kan regne med, var Oslo og
Akershus Fjordhestlag like vel godt representert. Selv om vi i år ikke tok med oss noen NMtitler eller Grenmestere hjem fikk vi flere gode resultater i dressur, sprang og kjøring.

Vi hadde også samlet inn og meldt på to (2) lag til NM-lag - men da vi dessverre var de to (2)
eneste lagene som var klare til start ble NM-Lag 2021 avviklet. Statuttene krever minst tre
lag for gjennomføring.
Stevner generelt
På tross av enda et år med pågående pandemi og usikkerhet i forhold til stevnesesong kunne
vi med fryd se at stevnesesongen omsider åpnet opp igjen i 2021. Vi har vært godt
representert som et Fjordhestlag, om det er med stor brun eller en litt mindre blakk, på
stevneplasser rundt omkring. Det har vært kjøreekvipasjer fra Oslo og Akershus Fjordhestlag
representert på stevner i Førde og Sogndal på Vestlandet og det har vært kjøre-, dressur- og
sprangekvipasjer i nærmiljø og innenfor vårt eget fylke. Vi i styret tenker at dette er noe vi
burde være stolt over og selvsagt fortsette med.

Lagshingst
Sommeren 2021 kunne Oslo og Akershus Fjordhestlag igjen tilby lagshingst til våre
medlemmer. Valget i 2021 falt på Askfinn e. Fjell Finn eid av Magne Aske og Svein Erik
Hafstad.
Per Fladby tok heldigvis seg av arbeidet med å være hingsteholder i perioden, og kunne tilby
slipp i juni på Søndre Flatby i Gjerdrum. Det var i perioden 12 hopper innom, hvorav flere er
bekreftet drektige.
Oslo og Akershus Fjordhestlag mottok etterfølgende 8.500, - i bevilget støtte fra Norges
Fjordhestlag.
Styret startet før jul med å se på mulighet for lagshingst igjen i 2022.

Økonomi
Årets regnskap viser et overskudd på kr 35 435,- mot kr 39 348,- i 2020. Lagets balanse
består av bankinnskudd og kontanter på kr 372 261,- (kr 327 126,- i 2020) og utstyr verdsatt
til kr28 902,- (kr 36 602,- i 2020).
Det er ikke gjort investeringer eller større innkjøp av varer i år. Lagerbeholdningen og vogn
er nedskrevet med kr 8 300,-.
Inntektene er i år på kr 211 178,- mot kr 201 875,- i 2020. De største enkeltpostene her er i
år inntekter i fra hold av lagshingst. Overskuddet ved hold av lagshingst ble kr 14 000,-.
Ellers er en stor inntektspost innbetalinger til kurs fra kursdeltagere, men disse kurs har også
tilsvarende kostnad og har dermed ikke gitt et overskudd. Andre inntektsposter er
selvfølgelig medlemskontingent. Denne posten er omtrent identisk med fjoråret, noe som
viser en stabil medlemsmasse. Se også Medlemstall 2021 under.
Også i år er det utbetalt tilskudd til våre medlemmer på kr 28 062,-, både til sportsaktiviteter
og til avlsfrmmende tiltak. Omtrent likt fordelt på hver aktivitet. I år ble kravet om deltagelse
på aktiviteter for å kunne søke tilskudd fraveket. Dette skyltes selvfølgelig helt fraværet av
slike arrangementer grunnet COVID-19.

Medlemstall 2021
Vi har som utgangspunkt ingen vesentlige endringer i antall medlemmer. Vi ser dog at noen
velger å skifte klubb ved årsskiftet, men ser samtidig at vi får nye inn.
31. desember 2021 hadde vi følgende fordeling:
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Totalen er dermed 110 medlemmer ved utgangen av året, hvorav 10% menn og 90%
kvinner.
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