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w w w .vestrebærum rideklubb.no

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
C7

6V
F-

VF
EY

4-
7E

Z5
E-

5E
U

8C
-M

U
H

U
E-

Z6
H

38



1 . Kort  om  Vestre Bærum  Rideklubb

Vest re Bærum  Rideklubb (VBR)  ble st iftet  26.januar 2011 m ed form ål å
drive hestesport  og rekrut ter ing t il hestesporten, herunder å gjennom føre
t reninger og konkurranser for klubben m edlem m er, sam t  t ilret t elegge for
terapir idning og for r idning som  breddeidret t .

Klubben fokuserer spesielt  på å gi barn og unge som  ikke eier egen hest
m uligheten t il å dr ive hestesport . En bredt  anlagt r ideskole er en helt
sent ral akt ivitet  i k lubben. I  den sam m enheng sam arbeider VBR m ed
Tanum  Rideskole som har drevet  skole-  og terapir idning i Bærum  i 23 år.

Klubbens v irksom het dr ives ut  ifra r idesenteret  i Vestm arkveien 75.
Ridesenteret  inneholder r idehall m ed internasjonale m ål og stall m ed plass
t il 40 hester.

VBR er m edlem  av Norges I dret tsforbund og olym piske og paralym piske
kom ité og Akershus I dret tskrets. VBR har i dag om  lag 485 m edlem m er i
alderen 5 t il 85 år.

2 . Klubbens akt iviteter  i 2 0 2 0

I  tet t  sam arbeid m ed Tanum  Rideskole t ilbyr VBR kurs på ulike
ferdighetsnivåer innenfor sprang og dressur. 2020 var et  ut fordrende år
m ed Covid-19 pandem i som  førte t il hel og delvis stengning av r ideskolen.
I  2020 ble det  avhold ordinær r ideskole i 42 av årets 53 uker m ed ca. 270
elever per uke. I  t illegg ble det  avholdt  t il sam m en 21 helge-  og
helligdagskurs. Totalt  74 elever deltok på ulike som m erkurs som  ble
avviklet  over en 4-ukers periode.

VBR oppfordrer klubbens m edlem m er t il å delta på stevner. Klubben
avviklet  selv 6 stevner i løpet  av året , fem  i dressur og f ire i sprang:
· D-stevne dressur 18. januar – Kvalifiser ing FERD rideskolecup
· D-stevne i sprang 19. Januar – Kvalifisering FERD rideskolecup
· D-stevne i sprang og dressur – 29. og 30. august
· D-stevne i sprang og dressur – 10. og 11. Oktober

Vi hadde færre deltagere på stevnene våre det te året  enn vanlig da vi av
sm it tevernhensyn var nødt  t il å begrense antallet . Da vi ikke kunne ha
t ilskuere ble også kioskinntektene lavere.

Det  ble ikke avholdt  juleshow i 2020 av sm it t evernhensyn.

Klubbens akt iv itet  forurenser ikke det  y t re m iljø. Klubben er im idlert id
oppm erksom  på at  m økk fra hester som ikke t ilhører klubben eller
r ideskolen skaper irr itasjon i nærm iljøet. VBR har hele perioden uten snø
brukt  feiem askinen som  var en gave fra Bærum  Kom m une og feiet
gangveien fra anlegget  og ned t il Staverslet ta en gang i uken, og tat t  en
ekst ra runde før dager som  17 m ai.
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3 . Videreutvik ling av r idesenteret  i Vestm arkveien 7 5

Prosjektene r idesenteret  har jobbet  m ed i 2020 har i hovedsak vært
fokusert  rundt  vedlikehold av bygg og anlegg.

Planleggingsarbeid av utvikling uteom rådene (paddocker, r idest i,
m økkahåndtering og parkering)  har vært  v idereført  i 2020. Den samlede
reguler ingen ble godkjent  høsten 2020. Arbeidet  m ed paddocker og
uteom råder generelt  fortset ter i 2021.

Dugnader
Utedugnad:  beplant ing rundt  r idehallen/ stall,  rydding av uteom rådet ,
plukking av stein på utebanen.

I nne-dugnad:  rydde i 2. etasje, og vask av kjøkken nede.
Privatoppstallørene har hat t  egen dugnad for å vaske ned stallen
innvendig.

Dugnadsarbeidet  er blit t  gjort  som  store dugnader m ed m ange deltagere,
sam t idig som  enkeltpersoner har bidrat t  m ed stor innsats på enkelte
prosjekter. Styret  ønsker å ret te en spesiell takk t il de som  har bidrat t
m ed m ange dugnadst im er, alene eller i m indre grupper.

4 . Rapport  fra  juniorrepresentantene

I  løpet  av 2020 har juniorstyret  dessverre ikke kunnet  arrangere
akt iviteter som  vanlig, m en har fåt t  t il to pussekvelder i forkant av
stevner. Juniorstyret  består av tolv m edlem m er, hvorav to t il t re
m edlem m er fra både privat stallen og skolestallen, dessverre slut ter t il
som m eren. I  2018 var det  et  slags generasjonsskift e, der flere av de eldre
m edlem m ene slut t et , og noen andre flyt tet . Derfor tok juniorstyret  i 2018
inn flere nye m edlemm er, noen ganske unge og noen lit t  eldre. Disse har
nå blit t  eldre, og juniorstyret  består i hovedsak av m edlem m er fra 15 t il
rundt  20 år.

I  2020 f ikk v i ikke arrangert  noen hyt tetur i Vestm arka som v i vanligvis
pleier, grunnet  koronarest r iksjoner. Vi håper på å få tat t  en tur igjen i
2022, da denne turen pleier å være sosial og m orsom .

Før alle stevner arrangerer vi pussekvelder der r ideskoleelever og
privatoppstallører m øtes for å k largjøre seg t il stevner sam m en. Det te har
vært  fine arrangem enter m ed stort  oppm øte, god stem ning og kos.

Film kvelder, juleshow, tem akvelder osv har det  blit t  sat t  en stopper for i
2020. Juniorstyret  har virkelig savnet  å kunne arrangere noe sosialt  for de
yngre m edlemm ene, og håper på større m ulighet  for det te i år.
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Vi styrer instagram brukeren for klubben, der juniorstyret  oppdaterer
jevnlig om  f.eks. stevner, tem akvelder, diverse kurs, nyt t ig inform asjon
og har også hat t  noen “ takeovers”  hvor det  er en person som f ilm er lit t  og
forklarer hva m an gjør hvis m an er på stevne, t rening eller liknende.

5 . Styrets arbeid

Styret  i klubben ved slut ten av året  har følgende sam m ensetning:

· Jannicke Hagen Holo, leder
· Line Cecilie Resch, nest leder
· Marthe Lise Drolsum , styrem edlem / økonom iansvarlig
· Marthe Homm erstad, styrem edlem
· Christ ine Bergan, styrem edlem / sekretær
· Sir i Aaland Kolflaath, styrem edlem
· Kjell Ot to Nilsen, styrem edlem
· Wiebke Heinr ich, st yrem edlem
· Mia Krist iane Øvreness Myhre, juniorm edlem
· Karoline Hagen Holo, juniorm edlem

Det  er i løpet  av 2020 avholdt 11 styrem øter.

Styret  har hat t  fokus på ferdigst illing av r idest i og paddocker t il både
rideskolehester og pr ivathester, avvikling av stevner, arbeid m ed
sm it tehåndtering, søknader om  økonomisk støt te, r idehallbunn og diverse
reparasjoner/ vedlikehold på anlegget .

Styret  har også i 2020 hat t  fokus på videreutviklingst iltak på selve bygget .
Videre har styret  fortsat t  prosessen m ed å øke m edlem sakt ivitetene og
legge t il ret te for økt  akt ivitet  i k lubben, m ed de mulighetene som
rideanlegget nå gir . Det te arbeidet  vil fortset te i 2021.

Selv om k lubben har et  visst  økonomisk handlingsrom  m å
utbedringsbehovene og invester ingene prioriteres nøye, og m ye av
utbedringene av anlegget  skjer fortsat t  gjennom  dugnadsinnsats fra
m edlem m ene. Klubben er helt  avhengig av denne innsatsen for å få t il de
ønskede utbedringer.

6 . Økonom i

VBR hadde i 2020 sam lede inntekter på 4 401 949,- . Det te er en økning
på ca 157 000,-  fra forr ige år. Hoveddelen av klubbens inntekter kom m er
fra r ideskolen og utgjorde for 2020 3 754 015,- . Klubbens andre inntekter
for 2020 var 647 934,- .

Klubbens arrangem entsinntekter er redusert  m ed ca 58 000,-  fra forr ige
år som  følge av den pågående Covid-19 pandem ien.
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Økningen i totale inntekter er pr im ært  som  følge av høyere t ilskudd i
2020, sam t  økt  salg av klubbklær.

Klubbens kostnader har økt  m ed ca 575 000,-  fra forr ige år. Det te skyldes
hovedsakelig kostnader t il nødvendig vedlikehold av anlegget , både
bygning og uteom råder. Klubben har i 2020 tapsført  ca 58 000,-  i
kundefordringer knyt tet  t il r ideskolen. Det te består både av endelige tap
og avsetninger, og gjelder utestående som  ikke har vært  m ulig å dr ive inn
via purr inger og inkassoordninger.

Klubben byt tet  st røm leverandør og avtaleform  m idtveis i 2019 og
m ålsetningen om  lavere st røm utgifter er oppnådd m ed en nedgang i
st røm kostnader for 2020 fra 2019 på ca 63 000,- .

Årsresultatet  har gåt t  fra et  overskudd på 33 875,-  i 2019 t il et
underskudd i 2020 på 373 864,- .

Klubbens sam lede eiendeler har en bokført  verdi på 10 357 010,-  hvorav
ridehall og stall representerer 8 581 888,-  og uteom råder 614 976,- . Årets
endring i anleggsm idler består i all hovedsak av årets avskrivning.

Klubbens kundefordringer er redusert  f ra 212 273,-  i 2019 t il 23 308,-  i
2020. Det te skyldes i all hovedsak forbedring i klubbens purre-  og
påm eldingsrut iner, sam t  tapsføring av gam le uinndrivelige fordringer.

Per 31.12.2020 utgjør banklånet  fra DNB 3 449 605,- .
Klubben har fåt t  innv ilget  avdragsfr ihet  for bank lånet  for store deler av
2020 som  følge av den pågående Covid-19 pandem ien. Det te for å sikre
t ilst rekkelig m idler t il dr ift  og vedlikehold av anlegget , sam t  fortsat t  god
dyrevelferd via vår sam arbeidspartner i r ideskolen, Tanum  Rideskole.

Endringen i kortsik t ig gjeld skyldes i all hovedsak naturlige t idsforskjeller i
m ot tak og forfall på leverandørfakturaer.

Per 31.12.2020 utgjorde k lubbens egenkapital 6 798 861,- .

Et t er styret s oppfatning gir  det  frem lagte resultat regnskapet  og balansen
m ed t ilhørende noter et  ret tvisende bilde av klubbens drift  i 2020 og den
finansielle st ill ingen ved årsskiftet . Nasjonale og kom m unale retningslinjer
som  følge av den pågående Covid-19 pandem ien og har ført  t il redusert
t ilgang t il r ideskolen for deler av våre r ideskoleelever så langt i 2021.
Pr. d.d. er det  fortsat t  ikke m ulig for r ideskoleelever over 20 år å r i inne i
r idehallen, m en det te løses ved å benyt te utebanen. Klubben har heller
ikke hatt  m ulighet  t il å avholde stevner eller andre arrangem enter så langt
i 2021. Det  er pr. d.d. ikke m ulig å est im ere hvor stor påvirkning den
pågående pandem ien har på klubben.
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Utover det  som  er nevnt  over har ikke innt ruffet  forhold et ter
regnskapsårets utgang som  er av betydning ved bedømm elsen av
selskapet  og som  ikke fremkom m er av årsregnskapet  m ed t ilhørende
noter.

VBR har per 31.12.20 en fr i likviditet  på om  lag 1,1 MNOK. Et ter styrets
oppfatning er det te t ilf redsst illende i forhold t il forventninger om
frem t idige inntekter og allerede inngåt te forplik telser. Regnskapet for
2020 er således avgit t  m ed forutsetning om  videre dr ift .

Regnskapet  for 2020 er revidert  av Unic Revisjon AS og
revisjonsberetningen er vedlagt  regnskapet .

Klubben har t idligere søkt  og fåt t  t ildeling av spillemidler t il oppføring av
ridesenteret . I  forbindelse m ed videre prosjekter vil v i vurdere å søke om
yt ter ligere m idler for prosjekter som  faller innenfor regler for t ildeling.

7 . Styret  takker
Styret  vil takke Tanum  Rideskole ved daglig leder Ingebjørg Henni og
rideskolens ansat te for den innsatsen de gjør, spesielt  for å gi barn og
unge som ikke eier egen hest  m uligheten t il å dr ive hestesport .

Styret  vil v idere takke klubbm edlem m er og andre enkeltpersoner som  har
bidrat t  m ed betydelig innsats på stevner og på dugnad for å vedlikeholde
og videreutvikle r idesenteret .

Tanum , 5. m ai 2021

Jannicke Hagen Holo
Styrets leder

Line Cecilie Resch
Nest leder

Marthe Lise Drolsum
Styrem edlem /

Økonom iansvarlig

Marthe Homm erstad
Styrem edlem

Kjell Ot to Nilsen
Styrem edlem

Christ ine Bergan
Styrem edlem

Hege Ulr ike Wiebke
Heinrich
Styrem edlem

Sir i Aaland Kolflaath
Styrem edlem

Mia Krist iane Øvreness Myhre
Juniorrepresentant

Karoline Hagen Holo
Juniorrepresentant
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Marthe Lise Drolsum
Styremedlem
Serienummer: 9578-5997-4-675527
IP: 185.176.xxx.xxx
2021-05-14 10:44:36Z

Marthe Hommerstad
Styremedlem
Serienummer: 9578-5998-4-791518
IP: 84.210.xxx.xxx
2021-05-14 10:55:30Z

Line Cecilie Resch
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-1116674
IP: 89.8.xxx.xxx
2021-05-14 11:20:36Z

Jannicke Hagen Holo
Styreleder
Serienummer: 9578-5999-4-1716351
IP: 77.16.xxx.xxx
2021-05-14 12:25:10Z

Mia Kristiane Øvreness Myhre
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-4544474
IP: 84.213.xxx.xxx
2021-05-14 13:51:52Z

Wiebke Heinrich
Styremedlem
Serienummer: 9578-5998-4-832284
IP: 51.174.xxx.xxx
2021-05-14 15:29:28Z

Christine Bergan
Styremedlem
Serienummer: 9578-5998-4-808335
IP: 51.175.xxx.xxx
2021-05-14 16:56:39Z

Kjell Otto Nilsen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-1285217
IP: 46.9.xxx.xxx
2021-05-14 17:03:09Z
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Siri Aaland Kolflaath
Styremedlem
Serienummer: 9578-5997-4-542026
IP: 92.220.xxx.xxx
2021-05-14 18:22:24Z

Karoline Hagen Holo
Styremedlem
Serienummer: 9578-5993-4-4668603
IP: 77.16.xxx.xxx
2021-05-18 12:58:26Z
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                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    
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