Kretstrening i sprang og dressur
9. desember 2016
Sør – Trøndelag rytterkrets har lange tradisjoner for å arrangere kretstreninger og dette
ønsker vi også å fortsette med. Som de fleste av dere er kjent med ønsker kretsstyret å
gjøre noen endringer på treningene i forhold til slik de har vært gjennomført det siste to
årene. Endringene innebærer i hovedsak at treningene bør gjennomføres på flere enn
en arena, trenere bør være uavhengige av klubbene i kretsen og kostnadene for kretsen
bør reduseres i forhold til hva de har vært siste året (for 2016 er allerede kostnadene
kraftig redusert).
På klubbsamlingen i Selbu i november ble kretstreningene diskutert og for sprang ble
det også framlagt et forslag til treninger fra kretsen. Både på klubbsamlingen og i
ettertid kommer det fram mange forskjellige synspunkter på dette.
Vi ønsker derfor at alle klubbene i kretsen skal si noe om hvordan de ser for seg at
kretstreninger skal gjennomføres. Det er viktig å være så konkret som mulig slik at en
evaluering av klubbenes synspunkter ikke overlater for mye til tolkning.
Det er ikke ønskelig at dette blir et spørsmål om navn på trenere, men viktige områder å
belyse er for eksempel:
-

Hensikt og målsetting
Omfang og hyppighet
Innhold – ridetrening, clinic, sosialt samvær, etc
Hvor skal treningene gjennomføres
Målgruppe for treningene.
Hvem skal være med
Hvem gjør uttak.
Hva skal det koste, skal kretsen bidra

For øvrig er det fritt fram for si hva en mener, men vi håper at klubbene vil være
konstruktive og konkrete slik at innspillene kan benyttes for lage en god og attraktiv
kretstrening.
Vi forventer ikke noen lange utredninger og ønsker svar fra alle klubbene snarest mulig.
Siste frist settes til 23. Desember og svaret kan sendes til morten.loees@gmail.com.
Resultatet av klubbenes synspunkter vil bekjentgjøres innen utgangen av januar 2017.
Spørsmål, avklaringer etc kan rettes til undertegnede.
Med vennlig hilsen
Sør-trøndelag rytterkrets
v/Morten Løes

