Styremøte i NTRyK mandag 14. november 2016.
Til stede : Henriette Skjelbred, Elise Hermo Rusti, Nina Stav, May Randi Hatling, Mimi Oust.
1. Gjennomgang av kurset med Lene Kragh. 1 deltager møtte ikke opp pga. skadet hest, ellers
fungerte alt greit.
2. Clinicen med Per Waaler. Foreløpig er det få påmeldte. Vi må intensivere markedsføringa. Satte
opp liste over aktuelle deltagere. Henriette skal ta kontakt med dem.
3. Kretskarusellen. Elise har endret statuttene slik at man ikke tar med seg resultatene fra de
innledende stevnene til finalen. Deltagerne må ha gjennomført 2 av 3 stevner for å kunne delta i
finalen. Vi håper med dette å sikre at det blir attraktivt å starte finalen.
4. KM. De enkelte grenkontaktene har ansvar for premieutdeling, pynting av banen med blomster og
flagg. Vi må ordne med skikkelig musikk til premieutdelinga. Premier ordnes i god tid : Vinnerbånd,
medaljer, sjabraker med brodering, blomster både til individuelt og lagvinnere. Pent kledd. Lag stas
utav det. Henriette sjekker med St. Hippolyt om sponsing.
5. Feltrittcup ? Samarbeid med Selbu, Orkanger og Surnadal ? Elise har forsøkt å undersøke litt.
6. Regionmesterskapene. Telefonmøte med STRyK og MRyK tirsdag 15. Henriette og Elise deltar.
7. Enda noe utestående betalinger fra kretstreningene i 2015. Elise har ansvar for å følge opp.
8. Terminlista. Noen stevner må flyttes. Mangler arrangør til KM i dressur. Vårt forslag legges fram
på møtet med klubbene 28.nov.
9. Verdal ønsker å ha D-stevne i kjøring 21. mai. Vi ønsker en trening med Wenche Johannesen i
forbindelse med stevnet hvis hun kommer for å dømme og bygge bane. May Randi snakker med
Wenche om dette.
9. Kretstreningene i kjøring. Liv har sagt opp. Siste trening avlyst pga få deltagere. Vi må få på plass
et nytt opplegg til våren.
10. Sender ut info om mulighet for å få støtte for start på stevner utenfor Trøndelag i 2016.
11. NTRyKs deltagere på finalen i Ferd Rideskolecup er Emilie Olausen Nilssen ( Stjørdal) og Andrine
Kristiansen ( Verdal ). De vil få dekket reiseutgifter for seg og 1 foresatt av NTRyK.
12. Neste møte mandag 10. januar kl. 19.30 i Kvamslia.

