Referat fra styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Tid:
29. oktober kl. 20.00
Sted:
Kroa, Bruråk
Tilstede:
Kine Menne, Solveig Sundfær, Tom Valdor, Marita Moen, Marit Dragsten
Meldt forfall: Ellen Kullbotn, Marith Stene, Stein Ole Eide, Bettina Lysklætt, Geir Sæther
65/12:
Godkjenning av referat fra styremøte 15. september (utsendt tidligere):
Vedtak: Referat fra styremøtet 15. september godkjent uten merknad.
66/12:

Referatsaker, innkommet/utgående post:
Post INN:
o Mail mottatt 18/9 fra NRYF, vedr.: “Stevnerapport D-stevne i dressur, TRØN 1.-2.september”.
Tatt til orientering.
o Mail mottatt 19/9 fra NRYF, vedr.: “Stevnerapport D-stevne i feltritt, Orkdal Rideklubb 9.
september”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 20/9 fra NRYF, vedr.: “Oppdaterte statutter KM sprang”. Tatt til etterretning.
o Mail mottatt 20/9 fra Idrettsrådet i Trondheim, vedr.: “Idrettens prioritering av nye kommunale
idrettsanlegg i Trondheim. Innspill til rullering av plan 2012”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 24/9 fra STIK, vedr.: “Velkommen til Idrettens Hederskveld 2012”. Tatt til
orientering + videresendt klubbene.
o Mail mottatt 25/9 fra NRYF, vedr.: “Kretstreninger”. Tatt til orientering + Kine følger opp.
o Mail mottatt 30/9 fra Nina Rye, vedr.: “Spørsmål om trener 1 kurs”. Tatt til orientering. Tom
følger opp.
o Mail mottatt 1/10 fra NRYF, vedr.: “Stevnerapport D-stevne i sprang, Bruråk 22.23.september”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 1/10 fra NRYF, vedr.: “Stevnerapport D-stevne i dressur, Reppe 29.-30.
september”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 1/10 fra NRYF, vedr.: “Stevnerapport D-stevne i dressur, Våddan 15.16.september”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 8/10 fra STIK, vedr.: “Velkommen til idrettens Hederskveld 2012 + Om
inspirasjonssamling 2012 + Nytt førstehjelpeskurs + Hva er egentlig rett og galt + Kurs om
klubbøkonomi”. Tatt til orientering + videresendt klubbene.
o Mail mottatt 9/10 fra STIK, vedr.: “3 ulike høringer”. Tatt til orientering. Kine følger opp?
o Mail mottatt 11/10 + 23/10 fra STIK, vedr.: “Invitasjon til inspirasjonssamling, ungdom 2012”.
Tatt til orientering + videresendt klubbene.
o Mail mottatt 14/10 fra Norsk Varmblod, region Midt-Norge, vedr.: “Søknad om støtte til
unghestreninger”. Behandles som egen sak.
o Mail mottatt 15/10 fra NRYF, vedr.: “Stevnerapport, D-stevne i sprang, TRØN 5.-7. oktober.”
Tatt til orientering.
o Mail mottatt 15/10 fra STIK, vedr.: “Midler til barn og ungdom” Tatt til orientering.
o Mail mottatt 18/10 fra Lisa Schølberg, Blakstad Hestesportsklubb, vedr.: “Dommerkurs.” Tatt
til orientering. Tom følger opp.
o Mail mottatt 15/10 fra Orkla Hestesportsklubb, vedr.: “Protokoll fra årsmøtet.” Tatt til
orientering.
o Kopi av mail til TRØN mottatt 26/10 fra NRYF, vedr.: “Foredrag i regi av Antidoping Norge –
om doping av utøvere og hester.” Tatt til orientering.
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o Mail mottatt 29/10 fra NRYF, vedr.: “Grenkonferanse i sprang og dressur”. Tatt til
etterretning + videresendt klubbene.
o Mail mottatt 30/10 fra NRYF, vedr.: “Oversikt over tildelte DDA- og DD1- kurs vinteren 20122013”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 30/10 fra STIK, vedr.: “Er alt på stell i barneidretten?”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 30/10 fra NRYF, vedr.: “Stevnerapport D-og L-stevne i sprang, Trondheim 18.-19.
oktober”. Tatt til orientering.
o Mail mottatt 30/10 fra NRYF, vedr.: “FERD’s rideskolecup 2013”. Tatt til etterretning.
Videresendes rideskoler. Tom følger opp.
o Mail mottatt 30/10 fra NRYF, vedr.: “Info om valg av representanter til FS”. Tatt til
orientering.

Post UT:
o Mail sendt 18/9 av kasserer til Rissa Rideklubb, vedr.: “Nærmere opplysninger vedr. søknad om
støtte til gjennomføring av Grønt kort-kurs”.
o Mail sendt 25/9 av sekretær til samtlige klubber, vedr.: “Stevneønsker 2013”
o Mail sendt 28/9 av leder til NRYF, vedr.: “Kretstreninger i STRYK”.
o Mail sendt 29/10 av grenleder i sprang til Nina Rye, vedr.: “Spørsmål om trener 1 kurs”.
67/12
-

Utviklingsforum/kretsledersamling 2012 v/Kine:
Arrangert 20.-21. oktober på Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Leder representerte STRYK
Programmet var ok.
Det ble presisert at rekrutteringen er viktig.
Kort oppsummering gjøres på klubbsamlingen på Bårdshaug neste helg.

-

Ryttertinget NRYF 2013 – forslag kandidater/høring (oppfølging) v/Kine:
Vanskelig å finne egnede kandidater. Viktig at Midt-Norge er representert.
Klubbene har allerede fått henvendelsen.
Hestefolk er veldig opptatt.
Forslag til kandidater tas opp på samling med klubbene på Bårdshaug

-

Katalogisering av trenere, oppfølging v/Marita/Solveig:
Klubbene er purret opp, kommet inn noen flere ønsker.
Katalogiseringen godt i gang.
NRYF sin oppdaterte oversikt over trenere etterspørres. Marita følger opp.

68/12:

69/12:

70/12:

Satsningsgruppe i dressur v/Kine:
Leder vært i kontakt med Elizabeth Farbrot angående arrangering av audition for opptak til
satsningsgruppen til Norges Rytterforbund.
- Enighet om at dette vil vi gjerne prøve å få til, i samarbeid med kretsene rundt oss.
- Det må være minimum 12 påmeldte deltakere.
- Bruråk Hestesportsklubb kan påta seg arrangementet, aktuelle datoer er 1. og 2.12 eller 27. og
28.12, hvis vi skal få det til i inneværende år. Bruråk Hestesportsklubb har fasiliteter til å
gjennomføre dette, med to ridehaller, muligheter for oppstalling dag/døgn, og romslig kro hvor
teoridelen kan holdes.
-
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-

71/12:

BHSK er vant til å håndtere både større og mindre arrangement, vi kjører jevnlig stevner og
gjestetreninger. Kan også nevnes at vi i mai 2012 arrangerte en meget vellykket clinic med Andreas
Helgstrand med nær 400 tilskuere. Leder/sekretær følger opp.

FERD rideskolecup v/Kine/Tom:
Pilotprosjekt, spennende opplegg
Kvalifisering bør skje i november/desember
Deltakere må ha Grønt kort/lisens
Fint supplement til allerede planlagt rideskolecup (vi har mottat statutter fra Hordaland) som tas
opp på møte med klubbene på Bårdshaug
- Vi rekker ikke å få dette til i år. Tom følger opp.
-

72/12:

Evaluering Pavo Cup:
- Ellen meldt forfall til dagens møte, saken utsettes til neste styremøte.

73/12:
-

74/12:
75/12:

Terminliste 2013 v/Tom:
Vi har fått inn oversikt over stevner 2013 fra mange klubber.
Mangler ennå noen klubber. Tom følger opp
Mangler ennå noen
Statutter generelt 2013 (RM, KM, cuper):
Utsettes til neste styremøte

Samling med klubbene, Bårdshaug v/Kine:
- Utkast til endelig program ble gjennomgått – og små justeringer foretatt.
- Vi må få oversikt over hvem som er påmeldt. Ellen følger opp.
- Ferdig program sendes ut snarest sammen med utkast til terminlisten. Kine/Tom/Solveig følger
opp

76/12:
-

Gjennomgang økonomisk staus, v/Tom:
Økonomirapport fra kasserer fremlagt.
Økonomien er solid og regnskap i balanse.

77/12:

Eventuelt:
NRYF inviterer til Fagkonferansen 17.-18. november 2012 på Lefdals Rideskole med foredrag og
workshops.
- Beregnet for trenere og ridelærere.
- Vi bør sende noen fra Midt-Norge.
Vedtak: Styret er enig at vår ungdomskontakt, Marita Moen, drar på konferansen.
-

Møtet avsluttet:

kl. 22.10.

Neste styremøte:

26/11. Sted og tid avtales senere.

Klæbu, 6/11 2012:
Solveig Sundfær
referent
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