Referat Styremøte Hedmark Rytterkrets
Dato: 08.12.2016
Av: Trine Maren Aamodt Kurud
Tilstede: Martin, Eivor, Hege og Trine Maren

Sak 16/2016 Henvendelse fra Hedemarken Rideklubb
Denne ble tatt opp på styremøtet, dette gjelder manglende kommunikasjon fra Krets til
klubber, dette tas til etterretning.
Det kom også inn saker angående KM-lag hest sprang og hvordan dette ble gjort iht lag med 3
ryttere, dette ble i år bestemt av lagledere iht KR I 145.4C. Dette vil presiseres i statuttene til
KM 2017.
På spørsmål om en ponnirytter som ikke var kvalifisert på gjeldene nivå i KM-S jr ble denne
avgjørelsen tatt av overdommer på stevnet, som mente MA(110 kat II) var høyere nivå enn
110 cm(LB hest) og tok dette som godkjent kvalifisering.
Sak 17/2016 Nettside, Facebook og dokumenter
Kretsens nettside har ligget nede en lengre periode, Trine Maren vil nå få tilgang til denne og
få oppdatert denne. Facebook siden skal også i fremtiden brukes mer flittig.
Kretsen lager en egen Dropbox konto hvor alle i kretsen får tilgang, samt at alle dokumenter
vil bli lagret på et sted.
Sak 18/2016 Arrangement i 2017
Det har kommet forespørsel om DDA og SDA kurs. Vi i kretsen vil forsøke å få til dette i
2017, det vil bli sent søknad til NRYF angående dette. Det vil bli aktuelt med SDA kurs på
våren, mens DDA vil bli på høsten.
Sak 19/2016 Reiseregninger
Martin Aske Jacobsen har levert søknad om refusjon av reiseutgifter til hans deltagelse på
Utviklingsforum i Rytterforbundet, Styret godkjenner denne søknaden.

Sak 20/2016 Godkjent medlemsregister
Fra og med 1.1.2017 må alle klubbene i kretsen bruke godkjent medlemsregister på
minidrett.no, disse skal til enhver tid være oppdaterte.
Sak 21/2016 Økonomi
Det fungerer godt at Aina Digerud har ansvar for Kretsens regnskap. Det er allikevel litt
uoversiktlig og vi ønsker en annen løsning hvor regnskapet kan ligge skybasert for lettere
oversikt.
Sak 22/2016 KM Statutter 2017
Styret i rytterkretsen legger inn forslag om følgene endringer i KM statutter for 2017:
Generelt: Vinner av KM Lag Sprang Hest og vinner av KM lag Dressur blir tildelt KM
påfølgende år.
Det vil bli utdelt pengepremier fra kretsen i KM senior både sprang og dressur som følger:
1. pl: 1000 kr
2. pl: 800 kr
3. pl: 600 kr
Øvrige klasser går ed samme premiering som tidligere.
SPRANG:
Teknisk personell: Setter ned krav til teknisk personell for Dommer og Banebygger.
Overdommer og Banebygger settes ned fra SBB II og SD II til SBB I og SD I, dette i forhold
til malen til rytterforbundet.
Individuelt: Ingen endringer.
KM Lag ponni: Legger nivå til LB i alle runder. Alle ryttere rir dermed samme høyde.
KM Lag hest: Beholder 100 cm, men hever til 120 cm fra 110cm.
DRESSUR:
Individuelt: Sette ned KM-S til LA nivå, dette på bakgrunn av startende tidligere år.
Fjerne fjordhestklasser da disse ikke har noen startende.

LAG: Kretsen foreslår at første avdeling/åpen klasse i KM klassene går som LAG klasser,
dette vil da si at de som rir KM individuelt kan ha denne klassen som tellende både
individuelt og for lag, samt at de som rir den åpne klassen også kan delta i lag.
Sak 23/2016 Statutter til cuper 2017
Kretsen foreslår følgende endringer for cuper og Hallmesterskap 2017:
Vårcup dressur: ingen endringer
Hallmesterskap Sprang og Dressur: Ingen endringer
Vintercup sprang: På bakgrunn av få starter i Vintercup de siste årene vil Styret i kretsen
foreslå at dette blir gjort om til en Sprangcup, som vil gå over en lengre periode og flere
stevner. Forslaget er å utvide med fem stevner fra mars-august hvor stevnene vil bli fordelt
imellom forskjellige klubber. Forslag fra Kretsen er at det kjøres to runder innendørs på
Kongsvinger i mars og april, og tre stevner utendørs henholdsvis Hedemarken i mai, Solør i
juni og Elverum i august. Poengfordeling vil være like de som har blitt kjørt for vintercup i
flere år iht poengfordeling og bedømming i klassene, endringen er at det kjøres omhopping i
finaleklassene.
Cupklassene vil bli de samme som før.
Sak 24/2016 Terminliste og KM 2017
Det har innen fristen ikke kommet noen stevner som kolliderer så i hovedsak har alle fått
stevner de har ønsket.
Hede har søkt om KM dressur og Sprang, Kork har søkt om KM sprang, Solør har søkt om
KM dressur og Elverum har søkt om KM sprang og dressur.
KM Dressur 2017 vil Styret legge til Solør, sånn at de får en ny mulighet til å arrangere KM i
år.
KM Sprang 2017 går etter Styrets gjennomgang til Hedemarken, dette på bakgrunn av at det
er gått lengst tid siden de sist arrangerte KM Sprang.

