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1. Kort om Vestre Bærum Rideklubb  

Vestre Bærum Rideklubb (VBR) ble stiftet 26.januar 2011 med formål å 
drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder å gjennomføre 
treninger og konkurranser for klubben medlemmer, samt tilrettelegge for 
terapiridning og for ridning som breddeidrett. 
 
Klubben fokuserer spesielt på å gi barn og unge som ikke eier egen hest 
muligheten til å drive hestesport. En bredt anlagt rideskole er en helt 
sentral aktivitet i klubben. I den sammenheng samarbeider VBR med 
Tanum Rideskole som har drevet skole- og terapiridning i Bærum i 22 år. 
 
Klubbens virksomhet drives ut ifra ridesenteret i Vestmarkveien 75. 
Ridesenteret inneholder ridehall med internasjonale mål og stall med plass 
til 40 hester. 
 
VBR er medlem av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske 
komité og Akershus Idrettskrets. VBR har i dag om lag 270 medlemmer i 
alderen 5 til 85 år. 
 
2. Klubbens aktiviteter i 2019 

I tett samarbeid med Tanum Rideskole tilbyr VBR kurs på ulike 
ferdighetsnivåer innenfor sprang og dressur. I 2019 ble det avhold 
ordinær rideskole i 42 av årets 53 uker med ca. 270 elever per uke. I 
tillegg ble det avholdt til sammen 21 helge- og helligdagskurs. Totalt 74 
elever deltok på ulike sommerkurs som ble avviklet over en 4-ukers 
periode. 
  
VBR oppfordrer klubbens medlemmer til å delta på stevner. Klubben 
avviklet selv 9 stevner i løpet av året, fem i dressur og fire i sprang: 
 D-stevne dressur 23. mars 
 D-stevne i sprang og dressur – 27. og 28. april 
 D-stevne i sprang og dressur – 22. og 23. juni 
 D-stevne i sprang og dressur – 28. og 29. september 
 D-stevne i sprang og dressur – 26. og 27. oktober 
 
Det er stor deltagelse på stevnene, og vi opplever at klassene RLD og RLC 
i dressur og 30 cm og 40 cm sprang er gode rekrutteringsklasser som er 
med å øke deltagelsen fra klubbens egne medlemmer til stevner.  
 
15. desember inviterte VBR til juleshow der publikum fikk møte 
julepyntede rideskolehester, se formasjonsridning og sprangkonkurranser.  
Juniorstyret hadde gjort en fantastisk jobb med showet og var godt 
forberedt. 
 
 
 



Klubben aktivitet forurenser ikke det ytre miljø. Klubben er imidlertid 
oppmerksom på at møkk fra hester som ikke tilhører klubben eller 
rideskolen skaper irritasjon i nærmiljøet. VBR har hele perioden uten snø 
brukt feiemaskinen som var en gave fra Bærum Kommune og feiet 
gangveien fra anlegget og ned til Staversletta en gang i uken, og tatt en 
ekstra runde før dager som 17 mai. 
 
 
3. Videreutvikling av ridesenteret i Vestmarkveien 75 

Prosjektene ridesenteret har jobbet med i 2019 har i hovedsak vært 
fokusert rundt vedlikehold av bygg og anlegg. 
 
Planleggingsarbeid i forhold til uteområdene (paddocker, ridesti, 
møkkahåndtering og parkering) har vært videreført i 2019. Den samlede 
reguleringen ble godkjent høsten 2019. Klubben fikk midler fra 
Sparebankstiftelsen til å lage ridesti og arbeidet med stien ble 
gjennomført i perioden oktober til 15. desember. Siden snøen plutselig 
kom vil det bli offisiell åpning av ridestien når snøen har gått våren 2020. 
Arbeidet med paddocker og uteområder generelt fortsetter i 2020. 
 
Ridehallbunnen ble skiftet i september med påfølgende etterarbeider frem 
mot slutten av året. Utskiftningen er i utgangspunktet finansiert med 
klubbens midler, men etter søknad har NRYF lovet et tilskudd på kr 
90.000,- til ridehallbunn. Dette forventes utbetalt i 2020. 
 
Dugnader 
Utedugnad: beplanting rundt ridehallen/stall, rydding av uteområdet, 
plukking av stein på utebanen.  
 
Inne-dugnad: rydde i 2. etasje, og vask av kjøkken nede. 
Privatoppstallørene har hatt egen dugnad for å vaske ned stallen 
innvendig. 
 
Dugnadsarbeidet er blitt gjort som store dugnader med mange deltagere, 
samtidig som enkeltpersoner har bidratt med stor innsats på enkelte 
prosjekter. Styret ønsker å rette en spesiell takk til de som har bidratt 
med mange dugnadstimer, alene eller i mindre grupper. 
 
 
 
4. Rapport fra juniorrepresentantene 

I løpet av 2019 har juniorstyret jobbet med flere forskjellige aktiviteter. Vi 
består av åtte medlemmer, fra både privatstallen og skolestallen. I 2018 
var det et slags generasjonsskifte, der flere av de eldre medlemmene 
sluttet, og noen andre flyttet. Derfor tok vi i 2018 inn flere nye 
medlemmer, både noen ganske unge og noen litt eldre.  
 



I august fikk vi nok en gang arrangert hyttetur til Vestmarka. Dette er en 
hyggelig tradisjon som en takk for god innsats til fôrryttere og andre som 
hjelper til i rideskolen. På grunn av veldig mange flinke, yngre hjelpere 
var vi nødt til å ta beina fatt i stedet for å ri, men det var vellykket likevel. 
Vi grillet, arrangerte quiz og leker, og koste oss masse. Det var en sosial 
og hyggelig tur der alle ble bedre kjent. 
 
Før alle stevner arrangerer vi smørekvelder der rideskoleelever og 
privatoppstallører møtes for å klargjøre seg til stevner sammen. Dette har 
vært fine arrangementer med stort oppmøte, god stemning og kos.  
 
Vi har i tillegg arrangert flere filmkvelder, pizzakvelder og juleavslutning 
for hjelpere og fôrryttere, som også har blitt tatt godt imot. Disse har vi 
hatt i kafeteriaen i andre etasje eller hjemme hos et juniormedlem. Alle 
har hatt med tepper og godis og vi har vist film på lerret. Dette har vært 
veldig koselig! I kombinasjon med filmkveldene har også hatt quiz eller 
liknende.  
 
Vi styrer instagrambrukeren for klubben, der juniorstyret oppdaterer 
jevnlig om f.eks. stevner, nye oppstallører, temakvelder osv.  
 
5. Styrets arbeid  

Styret i klubben ved slutten av året har følgende sammensetning: 
  
 Jannicke Hagen Holo, leder 
 Hege Wroldsen, nestleder 
 Bjørn Eriksen, styremedlem/økonomiansvarlig 
 Line Cecilie Resch, styremedlem 
 Tone Bjørseth-Andersen, styremedlem/sekretær 
 Siri Aaland Kolflaath, styremedlem 
 Hanna Hatlevoll, juniormedlem 
 Karoline Hagen Holo, juniormedlem 
 Wiebke Heinrich, vara 
  
Det er i løpet av 2019 avholdt 11 styremøter.  
 
Styret har hatt fokus på søknad i forhold til ridesti, avvikling av stevner, 
arbeid med smittehåndtering, søknader om økonomisk støtte, 
ridehallbunn og diverse reparasjoner/vedlikehold på anlegget. 
 
Styret har også i 2019 hatt fokus på videreutviklingstiltak på selve bygget. 
Videre har styret fortsatt prosessen med å øke medlemsaktivitetene og 
legge til rette for økt aktivitet i klubben, med de mulighetene som 
rideanlegget nå gir. Dette arbeidet vil fortsette i 2020. 
  
Selv om klubben har et visst økonomisk handlingsrom må 
utbedringsbehovene og investeringene prioriteres nøye, og mye av 



utbedringene av anlegget skjer fortsatt gjennom dugnadsinnsats fra 
medlemmene. Klubben er helt avhengig av denne innsatsen for å få til de 
ønskede utbedringer.  
 
Oppgradering av utearealet er påbegynt og fortsetter våren/sommeren 
2020. 
 
6. Økonomi  

VBR hadde i 2019 samlede inntekter på 4 244 620,- Dette er en økning på 
ca 280 000,- fra forrige år. Utenom rideskolen var klubbens inntekter på 
542 914,-.  
 
Økningen er primært som følge av høyere inntekt på ridetimer (ca 
200 000,-) og økte arrangementsinntekter. For begge disse postene følger 
det med kostnader som svarer til de økte inntektene slik at resultatet ikke 
øker vesentlig. 
 
Vi har hatt som målsetning med økt betalt bruk av ridehallen fra ryttere 
utenom rideskolen og klubbens aktiviteter. Dette flatet ut i 2018 og falt i 
2019 og ga kun en inntekt på 1 140.-. Dersom dette skal bli en 
supplerende inntekt må det settes inn tiltak for å få opp bruken og 
etterlevelse på at ikke-medlemmer alltid skal betale for bruken.  
 
Andre inntekter er på 5 450,-, men dette er ikke en reell inntekt for 
klubben, men ca kr 21 000,- er knyttet til formidling av klubbtøy, og er 
matchet av tilsvarende kostnader – ca 20 000,- ført på samme post. 
 
Samlede driftskostnader er på 4 041 022,-. Kostnader til ridetimer utgjør 
ca 3,1 MNOK, mens driftskostnader til klubbdrift utgjorde 427 803,-. 
Avskrivninger, strøm, vedlikeholdskostnader, forsikring og premier utgjør 
de største enkeltpostene. Klubben byttet strømleverandør og avtaleform 
midtveis i 2019 og videre forbruk og kostnadsnivå bør følges opp videre; 
målsetningen var lavere strømutgifter. 
 
Driftsresultat er på 203 598,- mot 178 255,- i 2018. Dette resultatet er 
belastet med avskrivninger på 517 095,-. 
 
Årsresultat er positivt med 33 875,- mot 2 694,- i 2018. I tillegg til de 
betydelige avskrivningene som nevnt ovenfor bidrar rentekostnader på 
178 194,- til årsresultatet. Dette er allikevel bedre enn 2018, men noe 
under budsjett. 
 
Positiv kontantstrøm fra driften utgjorde 165 252,-.  
 
Klubbens samlede eiendeler har en bokført verdi på 11 087 742,- hvorav 
ridesenteret representerer 9 063 547,- og uteområder 696 659,-. I dette 
er en økning på kr 26 582,- på bygninger søm følge av utskiftning av 



ridehallbunn, og uteområder med kr 6 795,- knyttet til ridesti. Overskrift i 
noter er også endret fra «Utebane» til «Uteområder» som samlepost for 
alt ute. Merk at det er kun netto etter tilskudd på hhv 450 000,- og kr 90 
000,- som er aktivert (satt opp som fordring siden utbetaling blir i 2020. 
Anleggsmidlene er bokført til kostpris og avskrives med 4 %, årets tilgang 
avskrives med 2 %. 
 
Per 31.12.2019 utgjør banklånet fra DNB 3 546 647,-. Kortsiktig gjeld kr 
368 372,- er i all hovedsak større leverandørfakturaer med forfall i januar 
knyttet til betaling av ridesti og klubbklær. 
 
Per 31.12.2019 utgjorde klubbens egenkapital 7 138 849,-.  
 
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen 
med tilhørende noter et rettvisende bilde av klubbens drift i 2019 og den 
finansielle stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold etter 
regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelsen av 
selskapet og som ikke fremkommer av årsregnskapet med tilhørende 
noter. 
 
VBR har per 31.12.19 en fri likviditet på om lag 1,1 MNOK. Etter styrets 
oppfatning er dette tilfredsstillende i forhold til forventninger om 
fremtidige inntekter og allerede inngåtte forpliktelser. Regnskapet for 
2019 er således avgitt med forutsetning om videre drift. 
 
Regnskapet for 2019 er revidert av Unic Revisjon AS og 
revisjonsberetningen er vedlagt regnskapet. 
 
Klubben har tidligere søkt og fått tildeling av spillemidler til oppføring av 
ridesenteret. I forbindelse med videre prosjekter vil vi vurdere å søke om 
ytterligere midler for prosjekter som faller innenfor regler for tildeling.  
 
  



7. Styret takker 

Styret vil takke Tanum Rideskole ved daglig leder Ingebjørg Henni og 
rideskolens ansatte for den innsatsen de gjør, spesielt for å gi barn og 
unge som ikke eier egen hest muligheten til å drive hestesport. 
 
Styret vil videre takke klubbmedlemmer og andre enkeltpersoner som har 
bidratt med betydelig innsats på stevner og på dugnad for å vedlikeholde 
og videreutvikle ridesenteret. 
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