Vest-Agder Rytterkrets
Referat fra styremøte 1. november 2016
1.november 2016, kl. 15.30
Sted: Ernst hotell
Til stede: Janken, Lotti, Julie og Ninette.
Fraværende: Janneke, Wolfram, Bjørnar og Maria.
Innkalling ble godkjent og Janken ble valgt til møteleder og referent.
Saksliste:

1. Søknaden fra Rosseland Ryttersportsklubb ble gjennomgått. Styret besluttet å dekke
utgiftene til dressurdommer på distriktstevnet, samt halve regningen fra I. Rosseland.
Til sammen kr. 1500,2. Styrets ungdomsrepresentant skal settes i kontakt med ungdomskomiteene i kretsen.
Klubbene i kretsen bes ta kontakt eller videreformidle kontaktperson som Maria
Gjestvang kan henvende seg til. Klubbene bes også opplyse hvem som er deres
kontaktperson for grønt kort.
3. Kretsen v/ Lotti har deltatt på Utviklingsforum 2016 og grønt kort kontakt samling i
regi av NRYF. Noen av de viktigste temaene som ble tatt opp og diskutert var
rytterglede for alle, rekruttering og holdninger i ryttersporten.
4. FERD-cup: Kretsen besluttet at Sørlandsparken rideklubb kan sette opp
kvalifiseringsklasser for FERD-rideskolecup og en av kvalifiseringene for Comebackcup. Videre oppfordret Kretsen de øvrige klubbene om å melde sin interesse for å
avholde kvalifisering for Comeback (LC dressur) samme dag som styremøtet ble
avholdt. Ingen har meldt sin interesse så langt.
5. Terminlistemøte avholdes på Åros ridesenter 29. november kl. 17. Kretsen håper så
mange klubber som mulig stiller.
6. Vedrørende pris for grønt kort kurs: Kretsen minner om at grønt kort kursene i
utgangspunktet ikke skal anses som inntektskilde for klubbene, men som et
aktivitetstiltak i seg selv. Deltakeravgift bør derfor ikke settes høyere enn at den
dekker klubbens utgifter (honorar for kurslærer, materiell, lokaler og liknende).

7. Eventuelt:
Valgkomiteen består nå av leder, Geir Madland og to styremedlemmer: Kari Eiesland
og Signe Broch Granum.
Grenutvalg i dressur: Ninette har vært i kontakt med flere som er interesserte i å
delta i et grenutvalg i dressur. Hun jobber videre med saken for å få dette på plass.

Idrettsrådet har vært i kontakt med Vest–Agder rytterkrets for å høre om det er
interesse for å knytte opp ridning i tillegg til de andre idrettene som skal gå i Kr. Sand
andre uken av august 2017.
Kretsen sender ut forprosjektet til klubbene og hører om hvem som melder sin
interesse.
Ønsker klubbene å være med kan kretsen eventuelt være behjelpelige med å sette
opp en «cup« eller lignende som passer for en slik type konkurranse form der flere
baner må benyttes. Se mer på om dette i egen e-post som sendes ut til klubbene
samtidig med styrereferatet.

Møte slutt kl. 17.15
Janken

