FORENINGEN
RIDDERRENNET
ÅRSBERETNING FOR 2017

R IDDERRENNET
-gjør det umulige mulig

1. STYRET og FORENINGEN
1.1 Styret
Styret har i perioden bestått av:
Cato Zahl Pedersen, styreleder (på valg)
Håkon Gisholt, nestleder (på valg)
Roy Fransplass (på valg)
Simen Kjelsrud (på valg)
Kjetil Korbu Nilsen (på valg)
Bente Åsen Sørum (på valg)
Arne Fagerlie (på valg)
Paul Glomsaker(på valg)
Tone Englund (på valg)
Kjell Vidar Røyne (på valg)
Styret konstituerte seg i første styremøte, og utnevnte Håkon Gisholt til nestleder. I løpet av 2017 har
det vært avholdt 7 styremøter samt 2 planleggingsmøter med medarrangørene i tillegg til de møtene
som holdes under Ridderuka.

1.2 Valgkomiteen
Valgkomiteen besto etter generalforsamlingen i november 2016 av Rainer Henriksen, Erik Rosseland,
og Heidi Bråthen.

1.3 Foreningen
Ridderrennets daglige drift og sekretariat har vært ledet av daglig leder Anne-Kristin Wadahl fra
1.februar. Daglig leder har vært økonomiansvarlig i Foreningen.
Ann Hoffmann har vært regnskapsfører for Ridderrennet.
Revisjonsbureauet v/Finn Jarle Mathiesen har vært revisor.
Styret anser arbeidsmiljøet i 2017 for godt. Sykefraværet har vært ubetydelig og det har ikke vært
ulykker av noen art på arbeidsplassen. Styret kan heller ikke se at organisasjonens virksomhet
medfører noen forurensing av det ytre miljø. Likestillingskravet er ivaretatt etter beste evne.
Ridderrennet har også i 2017 leid kontor på Idrettens Hus, Ullevål stadion.
Pr. 31.08.2017 hadde foreningen totalt 567 betalende medlemmer, en gledelig oppgang fra 466
medlemmer i 2016 dvs. økning på 21,67%. Dette skyldes i hovedsak enklere mulighet for å bli
medlem gjennom påmeldingen i EQ timing.
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2. VIKTIGE RESULTATER SISTE ÅR SETT I LYS AV STRATEGISK PLAN
Foreningens strategiske plan fra 2014-2018 er utgangspunktet for styrets rapportering på resultater
for 2017.
«Ridderruka skal være verdens mest attraktive årlige vintersportsukefor mennesker med syns— og
bevegelseshemminger og gi deltakerne sportslige utfordringer. Deltakelse i Ridderarrangementene
skal være et attraktivt valgfor syns — og bevegelseshemmede;sportslig, sosialt og økonomisk.»
Vi har i perioden utvidet tilbudet på aktiviteter, tilbudt og holdt prisene på bostedene lave for å gjøre
Ridderuka rimeligere for deltagerne. Økningen i støtte fra 2013 til 2017, er på over 100 %.Støtte til
deltakere under Ridderuka er omtrent på samme nivå som fjoråret kr 885 151 (fra kr 887 162 i 2016).
I tillegg kommer tilskudd til deltakere på Barnas Ridderuke på kr 51654. Støtten til deltagere i
prosent av totale inntekter har i perioden økt fra 15 til 22,27%.
I tillegg har vi de siste 5 årene jobbet for å tilby konserter av god kvalitet under Ridderuka. 12017 var
det Highasakite som spilte for oss.
Vi skal jobbe for at deltakerantallet i Ridderuka er på minimum 400.
1 2014 hadde vi 405 deltagere, og i 2017 hadde vi totalt 441 deltagere under Ridderuka. Dette er en
positiv utvikling totalt sett og også oppgang fra 2016.
Vi skal jobbe for å være attraktive for publikum og ha en tydelig visuell profil i alle medier og på nett.
Vi jobber hele tiden med å få en mer moderne profil på arrangementet. 12018 blir det noen
endringer på deler av arrangementet med fokus på vintersport, og rammene rundt Ridderuka dvs.
å pnings- og avslutningsseremoniene. I tillegg går vi inn med en ny app. som skal ha en universell
utforming. I tillegg jobber vi for å være aktive på sosiale medier.
Vi skal ha et forutsigbart og langsiktig økonomisk fundament.
Vi har de siste årene opparbeidet en god økonomi gjennom godt samarbeid med våre
samarbeidspartnere. Det er noe nedgang i inntekter i 2017 til 3,974 mill. fra 4,16 mill. i 2016 (- 4,46
%)som i hovedsak skyldes at vi fikk avslag på søknader fra Bufdir for både Barnas Ridderuke og
Ridderuka. I tillegg hadde vi ikke nye prosjekter som det kunne søkes midler for hos Extrastiftelsen.
Kvaliteten på arrangementene skal være på høyeste nasjonale og internasjonale nivå og vi skal
kontinuerlig utvikle aktiviteter og tilbud.
Det jobbes kontinuerlig med å utvikle Ridderuka og øvrige arrangement, i år har vi satt i verk et
pilotprosjekt for Ridderrittet, og jobber med en ny app og nettside som skal bruker tilpasses for våre
deltakere. Gjennom evalueringer og løpende revidering av Ridderarrangementenes dreiebøker
kvalitetssikres arrangementene.
Til tross for de siste års gode samarbeid, Ønsket ikke NIF å prioritere organisering av
særforbundsdagen, likevel fikk vi opp 10 særforbund for å presentere sin idrett for våre deltagere på
tirsdagen under Ridderuka. I tillegg var skiforbundet med hele uka. I tillegg ble yoga tilbudt.
Barnas Ridderuke (BRU)skal være en attraktiv årlig møteplass for barn og ungdom med
funksjonsnedsettelser i alderen 10 til 16 år, med fokus på grunnleggende skiferdighet, læring og
m estring i skiaktivitet, sosiale aktiviteter og daglige gjøremål.
1 2017 var det en nedgang på antall deltagere i hovedsak grunnet sykdomsfrafall. Det vil si fra 44 til
37 deltagere. Hovedfokus under BRU er grunnleggende langrennsteknikk og skiglede.

Vi skal bygge og videreutvikle nettverk og samarbeid med interesserte og relevante aktører.
Vi jobber mot offentlige myndigheter, ulike behandlingssentra og andre organisasjoner for å lære,
rekruttere, få økonomisk støtte og få flere samarbeidspartnere.
Vi skal ha et langsiktig og forutsigbart samarbeid med medarrangører og samarbeidspartnere som
kan identifisere seg med våre verdier og formål, og som kan bidra til at vi når våre mål.
Vi har et godt og tillitsfullt samarbeid og avtalefestet forhold til medarrangørene Norges
Idrettshøgskole og Beitostølen Helsesportsenter, og støttespilleren Forsvaret. Avtalen med dem
revideres årlig. I tillegg har vi et godt samarbeid med våre to viktigste støttespillere, Entra ASA og
Lions Norge.

3. ARRANGEMENTER OG TILTAK
3.1 Barnas Ridderuke (inkl. Barnas Ridderrenn)
Barnas Ridderuke ble arrangert for 35.gang 15-21.januar 2017(uke 3). Det var totalt 37 stk. deltagere
på selve Ridderuka og 59 stk. deltagere på selve rennet fredagen. Dette er en nedgang fra 2016, men
skyldes i hovedsak sykdomsfrafall. Alle barn som søkte om plass fikk plass under uka. På selve rennet
deltar også barn som er inne på opphold på BHSS.
Ridderrennet disponerer flere andelsleiligheter i uke 3 som blir brukt til innkvartering av barna og
deres ledsagere i tillegg til Ridderrennets og Blindemissionens egne leiligheter uten kostnad.

3.2 Ridderuka 2017
Den 54. Ridderuka ble avviklet i fra 26.mars -2. april. Det deltok til sammen 441 deltakere (økning fra
fjorårets 436) med ulike funksjonsnedsettelser fra til sammen 13 ulike nasjoner (økning fra fjorårets
10 nasjoner). Årets Ridderuke var utfordrende med lite snø, varmt vær- og vanskelige føreforhold
som førte til at vi måtte flytte langrennsstadion ned fra BHSS til World Cup Stadion i tillegg til å flytte
noen treninger opp til Garli. Selve Ridderrennet ble av samme grunn kortet ned i lengde i forhold til
oppsatte distanser.
Det viste seg vanskelig å kommunisere endringer ut til alle deltakerne på en god, entydig og effektiv
måte. Evalueringen fra deltakerne viste likevel stor grad av tilfredshet med Ridderuka, men med
særlig forbedringspotensiale på kommunikasjonssiden. Den ga oss også mange gode og nyttige
innspill på områder vi kan jobbe med for å forbedre oss mot Ridderuka 2018.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie samt Landbruksminister Jon Georg Dale og Forsvarssjef Haakon
Brun Hansen var til stede under Ridderrennet som ledsagere og premieutdelere.

3.2.1 Langrenn og skiskyting
Det ble arrangert demonstrasjon og trening i skiskyting i begynnelsen av uka. Instruksjon i
langrennsteknikk i begynnelsen av uken utgikk grunnet flytting av trening til Garli. Det ble arrangert
konkurranser i begge disipliner.

3.2.2 Alpint
Det ble arrangert kurs for alle ledsagere i alpint ved ankomst på søndag. Dette for at ledsagerne
skulle bli kjent med oppgaven sin og for at de skulle føle seg trygge før de møtte deltageren. Det ble
som tidligere år holdt teknikktrening og løype trening gjennom hele uka for både nybegynnere og

viderekommende. Det ble avholdt konkurranse i parallellslalåm torsdag og storslalåm fredag.
Utstyrsleverandører og Norges Skiforbunds trenere bidro hele uken.

3.2.3 Snowboard
Norges Snowboardforbund og Funkis Snowboardklubb var til stede fra mandag til torsdag. De driver
instruksjon og tilbyr utlån av brett og støvler til de som ikke har dette. Det ble arrangert konkurranse
i boardercross torsdag under Ridderuka.

3.2.4 Andre aktiviteter
3.2.4.1

Truger

Tilbudet om instruksjon og prøving av truger var med for 5. gang. Grunnet utfordrende vær og
føreforhold fikk denne aktiviteten økt deltagelse i år. Truger er en flott idrett for mange mennesker
med funksjonsnedsettelser.

3.2.4.2 Topptur
Den oppsatte toppturen til Synshorn på tirsdagen ble avlyst grunnet stor skredfare, men det ble i
stedet arrangert en tur med langrenn og truger til Knausehøgda med bål. Dette ble en vellykket tur
med ca. 20 fornøyde deltakere/ledsagere, og er noe vi ønsker å videreføre i 2018.

3.2.4.3 Særforbundsdag på BHSS
Norges Idrettsforbund ønsket ikke å arrangere særforbundsdagen i år slik de gjorde tidligere år.
Ridderrennet selv foresto organiseringen av denne. Det var 10 særforbund som deltok, og dagen var
godt besøkt, og hadde nok også økt oppslutning grunnet de rådene værforholdene.

3.2.4.4

Kiting

Kiting var et tilbud for nybegynnere på mandag, tirsdag og onsdag med 12 plasser hver dag. Tilbudet
var populært og var fulltegnet med venteliste.

3.2.4.5

Yoga

Det ble tilbudt yoga tirsdag, onsdag, torsdag. Tilbudet fikk god oppslutning.

3.2.4.6

Ungdomsgruppa

« Ungdomsgruppa» er et prosjekt med hovedmål å rekruttere deltagere under 20 år med syns - og
bevegelseshemninger til Ridderuka. Hovedsponsor til prosjektet har i mange år vært
Kulturdepartementet. 12017 hadde vi med 15 deltagere på gruppa. Studenter fra Idrettslinja ved
Høgskolen i Telemark bor sammen med ungdommene hele uka, og er ledsagere på alle sportslige og
sosiale aktiviteter.

3.2.4.7

Raskere Fram

Dette er et prosjekt som skal rekruttere nye deltagere over 20 år. Deltakerne skal som hovedregel ha
fått en syns - eller bevegelseshemming grunnet sykdom eller skade i løpet av de siste 5 årene, og de
skal være 1. gangs deltagere. Prosjektet har tidligere vært finansiert gjennom Extrastiftelsen og har
vært svært vellykket. 12017 benyttet foreningen egne midler til gjennomføringen av Raskere fram. 14
personer takket ja til plass på gruppen. Cato Senteret stilte som vanlig med 2 utdannede
idrettspedagoger som ledere for gruppa.

3.2.4.8

Erling Stordahis ærespris

Erling Stordahis ærespris ble ikke utdelt i 2017. Juryen tok ikke stilling til kandidat i år da de fant
grunn til å gå gjennom statuttene på grunn av rentesituasjonen som danner grunnlaget for det
økonomiske aspektet ved prisen.

3.2.4.9

Sosiale aktiviteter

Vi har tradisjonen tro også et variert tilbud av sosiale aktiviteter på programmet under årets
Ridderuke. Alle sosiale aktiviteter var svært godt besøkt.
Det var quiz kveld, stand up show med Jonas Rønning, konsert med Highasakite, eat move sleep
foredrag med Odd Bjørn Hjelmeseth, smørekurs med Swix, selvforsvarskurs med
Kampsportforbundet, talentkveld og auksjon med Riderne av Beitostølen. Lørdag kveld var det
bankett for alle i kjellerbaren. Tirsdag kveld arrangerte Ridderrennets styre deltager- og
medlemsmøte. Det ble holdt kveldsmesser i Lyskapellet og det ble holdt treffpunkt for
synshemmede. Det ble grillet og servert hamburgere og pølser i alpinbakken fredag og på
langrennsstadion lørdag.

3.3 Riddercamp 2017
Riddercampen ble avholdt for 2. år. Det var til sammen 12 fornøyde deltakere. Fjellgruppa gikk blant
annet på Store Skaget og Gravolskampen, og padlegruppa padlet på hhv. Bamselitjern, Heggelivann
og Bygdin. Deltagerantallet var noe lavere enn fjoråret. Dette skyldes at også andre arrangement for
samme målgruppe ble arrangert denne helgen.

3.4 Stafett Birken
Ridderrennet stilte 2 lag i StafettBirken og lagene ble hhv. nr. 1 og 2 i sin klasse.

3.5 Holmenkollstafetten
Ridderrennet stilte lag i Holmenkollstafetten og ble nr. 1 i sin klasse. Det var bankett på Egon Ullevål
for deltagere og ledsagere etterpå.

3.6 Nye aktiviteter
Ridderrennet har opprettet et pilotprosjekt og gjenoppliver Ridderrittet den 7-9. september i 2018 i
samarbeid med Valdres Sykkelklubb, Norges Cykleforbund og Beitostølen Helsesportssenter. Rittet
går gjennom et av Norges vakreste og mest utfordrende fjellområder i Jotunheimen — Valdresflya, og
det vil være kortere mer familievennlige traseer i området ved Beitostølen Helsesportsenter.

4. Ridderrennets leilighet - Beitotind
Ridderrennets leilighet leies ut hele året. Vi disponerer også Blindemisjonen ILs leilighet. Begge
leilighetene er tilpasset funksjonshemmede. Hensikten med leilighetene er at våre syns - og
bevegelseshemmede medlemmer skal få opphold på Beitostølen til en svært gunstig pris.
Bookingservice har ansvar for utleie av leilighetene. Det ble gjort en endring i pris strukturen fra mars
2017, der leiligheten leies ut til markedspris ved jul- og nyttår, vinterferie og påskeferie. Det er
fortsatt ønskelig å leie ut flere uker i året, leiligheten gikk med et underskudd på kr 54 302 mot
fjorårets kr 6 440. Samtidig er leiligheten et medlemsgode, og det forventes ikke at Foreningen skal
gå med overskudd her. En eventuell virkning av den nye prismodellen vil først vise seg i 2018.

5. Informasjon, PR og kommunikasjon

5.1 Riksdekkende og lokale medier
Det var av ulike årsaker ingen presse og informasjonsgruppe under den 54. Ridderuka. Det ble
forsøkt å få studenter til oppgaven, men ingen respons på stilling ledig annonse som ble lagt ut på
Høyskolen i Kristiania og til de frivillige som jobbet med dette for Skifestivalen i Holmenkollen. Det
ble med artikkel i lokale medier samt innslag på NRK Oppland radio. Denne delen må styrkes i 2018.

5.2 Hjemmeside og app mm
Styret har på bakgrunn av erfaringen med kommunikasjonsutfordring etter Ridderuka 2017 og
tilbakemeldinger fra deltagere på evalueringen besluttet å få laget en helt ny app løsning med ny
modernisert hjemmeside som skal være universelt utformet. Vi får samlet medlemskap og påmelding
i ett system, noe som vil gi oss helt nye muligheter for å kommunisere effektivt ut til deltagere og
medlemmer. Dette vil også gi en bedre dynamikk i logistikk, transport, endringer i programmet og
oversikt under arrangementet.

5.3 Sosiale medier
Vi har i 2017 vært aktive på sosiale medier, dvs. Facebook og Instagram sidene våre. Vi har økt
følgere på Facebook med 20%. Det er per november 2017 hele 5525 stk. følgere. Vi legger ut det
meste av løpende informasjon via denne kanalen. På instagram har vi to kontoer Ridderrennet og
Ridderuka med hhv. 380 følgere og 159 følgere. Det er også opprettet en Snapchat konto som vi skal
begynne å benytte. Twitter kontoen vår med 140 følgere har ikke vært i bruk i 2017, men skal også
være aktivt i bruk frem mot Ridderuka 2018. Det jobbes videre med å få enda flere følgere på sosiale
medier. Vi har i 2017 hatt et abonnement hos NTB,for utsending og distribusjon av
pressemeldinger. Hjemmesiden vår er: www.ridderrennet.no.

5.4 Annet
Vi fikk trykt opp informasjonsmateriell som Anne Mette Bredahl tok med seg til en konferanse i
Korea der hun holdt foredrag om sitt forskningsprosjekt på Ridderrennet, og samtidig gav
informasjon om Ridderuka.
Ridderrennet er, sammen med Beitostølen World Cup, Rakfiskfestivalen, Vinjerock m.fl., med i
festivalsatsingen til Valdres natur- og kulturpark. Ridderrennet har vært representert i felles
profilering i trykksaker og på valdres.no sine hjemmesider.

6. Medlemskap
Det er per 31.08 567 medlemmer. Prisen for medlemskap er uendret og er per i dag følgende:
• Personlig medlemskap, 250 kr pr år
• Organisasjons-/foreningsmedlemskap, 700 kr pr år
• Bedriftsmedlemskap, 1100 kr pr år
Deltakere som har vært medlem i 2 år i foreningen får redusert pris på reise og opphold under
Ridderuka i tillegg til rimelig leie av leiligheten vår på Beitostølen. Det er foreløpig ikke krav om
medlemskap i Foreningen Ridderrennet for å delta på våre arrangement.

7. ØKONOMI — STYRETS FORSLAG TIL ANVENDELSE AV ÅRETS RESULTAT
Styret i Ridderrennet er tilfredse med den økonomiske situasjonen. Foreningens inntekter var i
perioden 1.9.2016 til 31.8.2017 på kr 3 974 453 mot kr 4 203 081 året før, en nedgang på 5,44%.
Periodens resultat viser et underskudd på kr 430 232, mot et budsjettert underskudd på 373 758
vedtatt på siste generalforsamling.

Likviditeten er tilfredsstillende og egenkapitalen er positiv. Styret foreslår at periodens underskudd
belastes fri egenkapital. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med
tilhørende noter et riktig bilde av foreningens stilling og drift ved regnskapsårets utgang. Det er heller
ikke i inneværende regnskapsår fremkommet ytterligere opplysninger som er viktige for å bedømme
foreningens økonomiske stilling.

8. SAMARBEIDSPARTNERE OG BIDRAGSYTERE
Entra ASA og Lions er våre hovedsamarbeidspartnere, og Forsvaret er vår fremste støttespiller.
Dagens avtale med Entra ASA er gyldig ut 2017, men de ønsker å være med videre. Lions sitt bidrag
kommer fra 220 enkeltstående klubber i Norge og ga oss i 2017 nærmere 650 000 kroner. Entra og
Lions bidrar også med frivillige til forskjellige arbeidsoppgaver under Ridderuka. Forsvaret stiller med
nærmere 200 menige under uka og er en helt nødvendig og uvurderlig støttespiller for
gjennomføringen av arrangementet.
I tillegg støtter Blindemisjonen IL og Riderne av Beitostølen (auksjon) oss med et vesentlig bidrag
hvert år, Olav Thon Stiftelsen, Kulturdepartementet (KUD), Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Bufdir) og Eckboes Legater med flere bidrar etter søknad til vårt fortsatt gode økonomiske grunnlag
som muliggjør drift og gjennomføring av Ridder arrangementene.
Radisson BLU hotellet støtter med rabatterte priser på opphold, Swix Sport AS støtter oss med
smørere og skismøring. Bama, Nortura og Spar støtter oss med spiselige produkter under Ridderuka.
Utover dette arbeides det aktivt for å forsøke å få til et eget Ridderlaug med flere
samarbeidspartnere. Daglig leder og styret arbeider for å sikre et godt økonomisk grunnlag for
virksomheten i fremtiden.
Foreningen Ridderrennet vil rette en stor takk til Forsvaret, Norges Idrettshøgskole og Beitostølen
Helsesportssenter for den fantastiske bistanden de yter under Ridderuka. Uten denne sterke
alliansen ville ikke Ridderuka i sin form kunne blitt arrangert.
Styret ønsker også å rette en stor og hjertelig takk til alle deltagere, medlemmer,frivillige og andre,
som har deltatt og støttet vårt arbeid og våre aktiviteter dette året, for en fantastisk innsats.

Oslo, 3. november 2017:

åto Zahl Pedersen
Styreleder

Håkon Gisholt
Nestleder

Kjell VØr'Røyne
tyremedlem
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Paul Glomsaker
Styremedlem

Bente Åsen Sørum
Styremedlem

Arne Fagerlie
Styremedlem

Tone Englund
Styremedlem

Roy F ansplas
Styremedlem

-Simen Kjelsrud
Styremedlem

Kj til K. Nilsen
S yremedlem

