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Sak 5/2016 Flytting av stevner
Det har kommet inn flere ønsker fra klubber angående flytting av stevner eller omgjøring av
stevner fra D til UK. Kretsen har så langt det har vært mulig og det ikke kommer i konflikt
med andre stevner, vært imøtekommende med tanke på de forandringer klubbene ønsker å
gjøre.
Sak 6/2016 Premier
Eivor har overtatt ansvar for kretsens premier, hovedsakelig bestående av dekken, sjabracker ,
pussevesker og sløyfer. Det har vært en ”varetelling” og det er kommet frem at Kretsen
fortsatt har mye premier, men det som mangler suppleres fortløpende av premieansvarlig. Det
er bestilt opp medaljer, sløyfer og div andre premier til KM.
Sak 7/2016 Representanter
Krestsen har vedtatt og sendt representanter til de forskjellige finaler i cuper og mesterskap.
Sak 8/2016 Tidtakeranlegg
Den ene cellen til anlegget er ute av funksjon. Denne sendes til reperasjon.
Sak 9/2016 KM sprang
Etter antydning fra noen klubber om at det var få ryttere som var aktuelle for KM jr/ur kom
det forslag om å senke klassehøydene i den respektive klassen. Dette ble nedstemt i Styret og
klassene går som de er satt i statutter.
Sak 10/2016 KM dressur
Kretsen var behjelpelig med å finne dommere til dette stevnet, samt at det ble vedtatt å støtte
med den kostnaden dette kunne bli da dommerne måtte komme langveis fra.

KM dressur ble dessverre avlyst på grunn av for få startende. Styret vil behandle saken om
tiltak til neste år på kommende styremøte.
Sak 11/2016 Dommer dressur NØST
NØST ønsket å bruke DDA til å dømme sitt UK stevne med klubbmesterskap, DDA har i
utgangspunkt ikke lov å dømme mesterskap, i den anledning ønsket de å vite om dette var
lovlig. Kretsen valgte å sende denne forespørselen videre til Rytterforbundet da var usikkerhet
på om dette gjaldt med tanke på klubbmesterskap.
Sak 12/2016 Støtte til FERD cup AEG
Det har kommet inn søknad om støtte til FERD cup ved AEG 2016. Styret viser til tidligere
vedtak, og gir en støtte på 2000 kr.

