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Referat
Fra styremøte i Vest-Agder Rytterkrets onsdag 6. april 2011 på Fiskåtangen.
Tilstede: Anne-Grethe Esdar, Geir Madland, Jarl Øystein Knudsen, Stine Larsen, Ingrid
Rosseland og Hallgeir Oftedal. Forfall: Mona Rege.
Møtet startet klokka 1900 og ble avsluttet klokka 2030.
Sak 11/04/01 Referat
Kretsstyret har tidligere fått tilsendt referat fra styremøte 9. mars 2011.
Vedtak:
Referat fra styremøte 9. mars godkjennes.
Sak 11/04/02 Arrangementsavvikling Sørlandsparken Rideklubb
Kretsstyret er kjent med svikt i arrangementsavvikling under stevnet Norgesserien arrangert
av Sørlandsparken Rideklubb 25. til 27. mars. Det er svikt i signalanlegg og elektronisk
tidtagingsutstyr.
Vedtak:
Sørlandsparken Rideklubb gjøres oppmerksom på forholdet og kan ikke påregne å få
tildelt flere stevner før signalanlegg er brakt i orden.
Sak 11/04/03 Oppnevnelse av sprangutvalg
Det er sendt forespørsel til et par klubber om kandidater til sprangutvalg. Klubbene har ikke
svart. En person har svart positivt på forespørsel. Saken drøftes igjen på neste
kretsstyremøte.
Vedtak:
Oppnevnelse av sprangutvalg utsettes til neste styremøte i kretsstyret 11. mai.
Sak 11/04/04 Statutter SM (KM)
Det er utarbeidet standard maler for kretsmesterskapene, i vårt tilfelle sørlandsmesterskap
(SM). Kretsstyret er innstilt på å fortsette samarbeidet med Aust-Agder Rytterkrets om
avvikling av SM og at standard statutter tilpasses det allerede etablerte samarbeid om SM.
Kretsstyret er innstilt på at arrangerende krets skal dekke de premier som er foreslått i
statuttene, dog slik at premieringen utvides til dekker til individuelle mesterskapsvinnere.
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Statuttene for KM (SM) i dressur oversendes dressurutvalget for behandling. Utvalget må
fastsette nivåer under mesterskapet. Kretsstyret ønsker å rette utkastet slik at det ikke skal
være tre dommere, men kan være tre dommer.
Vedtak:
Kretsstyret godkjenner den generelle mal for kretsmesterskapene, for Agderfylkene SM, og
utkastet til statutter for sprang, med de endringer som kretsstyret har påpekt. Geir
Madland utarbeider oppdaterer og tilpasser statuttene for SM sprang, som deretter
oversendes Aust-Agder Rytterkrets.
Dressurutvalget fastsetter nivå for klassene i SM dressur. Statuttene tas opp til endelig
behandling på styremøte 11. mai.
Sak 11/04/05 Statutter dressurcup 2011
Dressurutvalget har oversendt statuttene for dressurcupen 2011 til godkjenning. Kretsstyret
bemerker at statuttene godkjennes med forbehold om at det gjøres endring om at kun en
rytter med en deltakende hest kan gå til finalen i hver av cupene.
Vedtak:
Statuttene godkjennes med de endringer påpekt av kretsstyret.
Sak 11/04/06 Oppnevnelse teknisk personell på distriktsstevner
Kretsstyret skal oppnevne overdommer på samtlige distriktsstevner i sprang.
Dressurutvalget gis fullmakt til å oppnevne overdommer på distriktsstevnene i dressur.
Kretsstyret oppfordrer klubbene til å bruke dommeraspiranter, og er innstilt på at det ved
avvikling av distriktsstevner i sprang gis tilskudd til reisekostnader dersom klubbene benytter
seg av aspiranter, og at klubbene betaler halvt honorar til aspirantene. Bruk av aspiranter på
dressurstevner dekkes eventuelt over tildelt budsjett til dressurutvalget.
Vedtak:
Kretsstyret oppnevner OD til alle distriktsstevner i sprang. Dressurutvalget får fullmakt til å
oppnevne OD på distriktsstevner i dressur. Klubbene oppfordres til å bruke aspiranter.
Sak 11/04/07 Økonomirapport
Fem klubber har fortsatt ikke betalt kontingent. Klubbene er purret. Det er samtidig
utvikling i utestående restanser i forbindelse med dressurdommerkurset i fjor. Både
inntekts- og utgiftsutviklingen er som budsjettert. Oppdatert resultatregnskap og balanse
fremlagt.
Vedtak:
Regnskapsrapport tas til etterretning.
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Sak 11/04/ Informasjon
26 deltakere på KR1-kurs på Epona. 14 fra Sørlandsparken, tre fra Gimle og 9 fra
Vennesla. Klubber som ønsker å arrangere KR1-kurs må gjerne si fra. Kursene kan
arrangeres lokalt.
Gunnar Boye Ordning har meddelt rytterforbundet at han dessverre vil avvikle sitt
engasjement som klubbveileder.
Promoteringen av funksjonshemmede i norsk idrett gjennom arrangementet Norge
på langs kommer til Lindesnes i slutten av april. Kretsleder forsøker å få en
funksjonshemmet rytter med hest til Lindesnes.
Det ble gitt en orientering fra ledersamling i rytterforbundet lørdag 19. mars og fra
ryttertinget 20. mars. Kretsstyrets forslag om endring i de etiske regler ved
omsetning av hest ble godt mottatt, og er oversendt forbundsstyret til behandling.
Høringsfrist for kommuneplan 8. april, som omfatter rideanlegg på Jegersberg. KS
støtter Gimle Rytterforenings uttalelse i saken, som tiltredes og oversendes
Kristiansand kommune.
Det tas sikte på en samling av Grønt Kortkontaktene innen utgangen av april.
Det er kommet 11 søknader om stipend. Innen utgangen av april skal tildelingen være
klar.
Møtet hevet
Hallgeir Oftedal
referent

