Referat Styremøte 09.06.2016
Kl 1900, Sandmoen Kro
Til stede: Leif Lihaug, Morten Løes, Johan Østeggen, Janne Bakken og Steinar Moe.
Gunn Eva Killingberg (Norsk Varmblod), Solveig Sundfær (Norsk Varmblod) og
Katrine Brødreskift (Norsk Varmblod og Stall Elvira) møtte til sak 1: Unghestcupen i
sprang 2016
Sak 1 Unghestcupen i sprang 2016
Til møtet hadde vi invitert Norsk Varmblod og Stall Elvira. Flere omstendigheter førte til at
oppsatt finale på Vaadan 28. – 29. mai 2016 ikke ble gjennomført etter statuttene. Målet med
møtet var å finne en løsning på å få gjennomført avslutningen på Unghestcupen 2016, som
gavner rytterne og ryttersporten. Norsk Varmblod og Stall Elvira orienterte om cupen og
hvordan statuttene er satt opp.
Vedtak:
Sør-Trøndelag Rytterkrets kontakter deltakende ryttere i unghestcupen sprang for å få
godkjenning på forslag til løsning. Hvis en eller flere ryttere ikke godtar forlag til løsning, så
regnes unghestcupen som avsluttet.
Hvis rytterne godtar dette settes det opp en ny finale i cupen på Sommerstevnet til TRØN 25.
og 26. juni. Unghestene rir i allerede oppsatte klasser 80 og 90 cm for 4- års, 110 og 110 cm
for 5- års, og 120 og 120 cm for 6- års klassen.
Sør-Trøndelag Rytterkrets dekker kr 1.500,- til den ene rytteren i unghestcupen sprang som
hadde møtt opp til stevnet på Vaadan lørdag og søndag dersom det blir enighet om ny finale
under sommerstevnet. Dette er kompensasjon for startavgift og transportkostnader.
Sak 2 Post inn/ut
 Epost fra Vaadan hestesportklubb og Norsk Varmblod/Stall Elvira ang unghestcupen.
Se sak 1


Mental trening
Har avtalt med Elling Finnanger, onsdag 29. juni kl 1800, kafeteria på Øysand.
Ingen påmelding på forhånd. Tilbud til alle interesserte, alle er velkommen. Inngang
kr 100,-. Legge ut info på sidene våre.
Ansv.: Morten



Stevnerapporter
Det kommer inn stevnerapporter fra NRYF. De i styret som har interesse av å lese de
gir beskjed så får de rapportene sendt på epost.

Sak 3 KM
Bruråk Hestesportklubb er interessert i å arrangere KM/RM sprang individuelt. De har ønske
om å få byttet stevnedato fra 20.-21.august til 13.-14. august. Vi arbeider videre med dette.
Ansv.: Steinar
Sak 4 Kretstrening
Fortsettelse på arbeidet med kretstreningene. Hva kreves av rytterne som deltar på
kretstrening (progresjon, nivå, deltakelse på stevner utenfor regionen) ?
Vi må synliggjøre kostnader ved dagens treninger og ved eventuell endring i opplegget.

Diverse
Organisasjonskart
På kretstinget ble det enighet om at kretsen skulle få på plass et organisasjonskart. Johan
har arbeidet med dette. Vi legger det ut på nettsidene våre.
Fagforum for små særkretser
Steinar møtte på samling i Idrettens Hus, Sør-Trøndelag Idrettskrets 6. juni. Temaene var
MOT Camp (arbeid med holdninger hos barn og ungdom), Idrettsfestivalen (Bedriftsidrettens
arbeid for å aktivisere de som ellers er passive), Medlemsregistreringen (alle klubber må
registrere og melde elektronisk ved neste årsskifte) og Fylkestilskudd til særkretser.
Neste møte: torsdag 11. august kl 1900, Sandmoen kro
Vi setter opp et møte før denne datoen hvis det er behov for det.

Ref.: Steinar

