Protokoll fra styremøte i Sør-Trøndelag Rytterkrets
Møtenummer:
Dato:
Kl:
Sted:
Til stede:

Ikke tilstede:

05. april2018

4/2018
05.04.2018
19:30
Midt-Norsk Hestesportssenter
Anita Dahlen, Nina Lein Staveli, Svein Puntervold, Dina B. Haagensli, Marit
Draxen, Marta Gausen, Roar Kvam, Hanna R. Solligård, Sarah Grøtte og Silje
Bjørnvik.
Ida Svorkmo, Johan Østeggen

Sak 15/18. Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Innkommende merknader:
Vedtak: -utgår da forrige styremøte var forberedelser til årsmøtet

Sak 16/18. Presentasjon av nye styremedlemmer:
-

De nye styremedlemmene presenterer seg og forteller hva de vil/kan bidra med
Gjennomgang av klubbstyrets ansvar og oppgaver
Forventningsavklaring og styrets oppgaver
Rapporteringsrutiner
Informasjon til nye styremedlemmer: Hva gjør vi i kretsen (årshjul presenteres)

Innspill til kretstreninger:
- Legge ut mere info angående; hvem som er tatt ut/kriterier/dato/ridetidspunkt.
- Rullere på tidspunkt, spesielt på fredager.
- Legge ut datoer for treningene tidligere så folk har mulighet til å planlegge.
- 25 kr/vintercup – ha det klart før mai.
- Varamedlemmer tar opp med Bruråk angående arrangementet av RM dressur på Bruråk.
- Sekretær og sponsoransvarlig – hva forventes av kretsen ved sponsing ift publisering bl.a. Hva
ønskes som premier: Forslag om f.eks vaffeldekken, et dekken det kan være nytte i? Kan evt krets
være med å kjøpe seg inn i dekken få å få vinnerdekken fra KL/horseware/amigo.
- Dårlig tidspunkt og informasjon om dressurtreningen i helga/arrangement gjennom NRYF. Silje og
Sara ordner med bilder fra helga.

Sak 17/18. Post inn/ut:
Post inn/Post ut var påmeldinger til mentaltreningen med Fam Lockert. Antall 39 påmeldte før
styremøtet, slik at interessen viser seg å være formidabel. Bra!

Sak 18/18: Økonomi
De nye styremedlemmene blir gjort kjent med hva STRyK dekker av utgifter:
1. Kretstreninger
a. Deltakeravgift sprang, dressur og kjøring: 1200.-, 1400.- og 1400.b. Sted for arrangement: 1000.- per dag, men ønsker lavere, da sted promoteres
c. Fly/transport av trenere
d. Hotellovernatting
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e. Skyss til og fra Værnes/kurssted innbyrdes i kretsen så langt som mulig
f. Bespisning til deltakerne dekkes av sponsor, ellers ingen mat
2. Kurs/konferanse for teknisk personell grad II og høyere, så fremst personene utfører sitt verv
ved arrangement i kretsen, lik de antall gangene dem må bidra for å opprettholde sin
autorisasjon
3. Kursavgift og evt. reisestøtte ved oppgradering av teknisk personell til grad II og høyere
4. Reisestøtte ved deltakelse og representasjon ved EM, OL og andre store arrangement
Vedtak: De nye styremedlemmene er gjort kjent med hva kretsen dekker av utgifter

Sak 19/18: STRyK-representant ved
-

07.-08. april: Rekrutteringssamling Dressur på Bruråk Hestesportssenter
20.-21. april: Kretstrening sprang på Stall Granly
21. april: Mentaltrening med Fam Lockert
28.-29. april: RM IND Dressur hos Bruråk Hestesportsklubb
05.06. mai: Finale STRyKs Vintercup i sprang hos Trondheim Rideklubb
12.-13. mai: Finale STRyKs Vintercup i dressur hos Vaadan Hestesportsklubb
1.-2. mai-: Kretstrening i dressur
25.-27. mai: RM LAG i dressur hos Verdal og Omegn

Vedtak:
-

07.-08. april: Rekrutteringssamling Dressur på Bruråk Hestesportssenter -> Sarah og Silje
20.-21. april: Kretstrening sprang på Stall Granly -> Anita, Siv, Nina, Hanna, Roar, Dina, Marta
21. april: Mentaltrening med Fam Lockert -> Sarah, Silje og Anita
28.-29. april: RM IND Dressur hos Bruråk Hestesportsklubb -> Sarah og Silje
05.06. mai: Finale STRyKs Vintercup i sprang hos Trondheim Rideklubb -> Roar
12.-13. mai: Finale STRyKs Vintercup i dressur hos Vaadan Hestesportsklubb -> Silje lørdag?
1.-2. mai-: Kretstrening i dressur -> Sara
25.-27. mai: RM LAG i dressur hos Verdal og Omegn -> ikke avklart

Sak 20 / 18: Kretstrening i sprang på Stall Granly
Kretstreningene er en aktivitet for de beste ryttere og kusker i kretsen vår. For at rammene rundt, og
selve arrangementet, skal være et ettertraktet arrangement for kvalifiserte ryttere/kusker i kretsen
vår, er vi avhengige av at personer med verv i kretsen deltar på dugnader ifm gjennomføringen av
disse for å opprettholde det godt etablerte tilbudet.
Kretstrening: Stall Granly fredag og lørdag 20.-21. april:

FREDAG
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Hente Mikael på Værnes 09:50 og kjøre han på Granly
Bygge bane/legge ut bommer for dagen
Gjøre klar kroa/Skjære opp frukt og sette fram mat og kaffe/vann:
Lage kake eller gjærbakst:
Mat til deltakerne: Salat, vårruller og hamburger?
Bygge bane til lørdag
Kjøre Mikael tilbake til hotell:

➢
LØRDAG
➢
Hente Mikael på hotell (07:30):

Anita
Mikael
Anita/Siv
Hanna og Dina
Anita salat/Nina
Mikael med
siste gruppe
Kari Risnes
Nina
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➢
➢
➢

Gjøre klart på kroa, samt lage vårruller/ris:
Rydde opp på kroa:

05. april2018
Nina
Dina

Kjøre Mikael til Værnes 13:45:

Bjørn Roar

Sak 21/18: Mentaltrening på Bruråk Hestesportssenter
Mentaltrening har lenge vært et savnet arrangement blant medlemmer i kretsen vår, og nå har vi
endelig engasjert en foredragsholder som har god kunnskap til sporten vår.

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Mentaltrening: Bruråk Hestesportssenter lørdag 21. april:
Lage invitasjon/publisere/lage oversikt påmeldinger
Anita
Lage treningsdagbøker med etiketter
Anita og Harald
Gjøre klart på Bruråk
Sara og Silje
Hente Fam på Værnes 10:40:
Anita
Ta henne med til kretstreningen på Granly
Anita
Start foredrag på Bruråk er 15:30
Ordne noe servering? Kun drikke, eller drikke + frukt?
Silje og Sara
Kjøre Fam til Værnes (Flyet går 19:40):
Anita

Sak 22 / 18: STALLPOTET KURS

Vedtak: Stallpotet kurs avholdes i Utleirahallen, om mulig, i samarbeid med Utleira IL. 19. mai er
satt til dato, men vi håper på å få en annendag enn pinsehelga. Uansett er vi avhengige av at
foredragsholderne har anledning til å komme.
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Sak 07/18: Evt./innkommende saker
1.
2.
3.
4.
5.

05. april2018

Sunna Islandshestklubb inn i vår oversikt på hjemmesiden
Jakker
Medaljer
Kretsledersamling på Ullevål 13.-14. april
Idrettskretstinget på Hell 5. mai

Vedtak:
1. Sunna Islandshestklubb gjenstiftet 2015 og implementert i oversikten over klubber i STRyK
på hjemmesiden
2. Jakker bestilles til de nye styremedlemmene – Leder.
3. Medaljer bestilles – Sekretær
4. Kretsledersamling – Leder deltar
5. Idrettskretstinget på Hell – Leder deltar

Møteplan styret 2018:
Møte 5/2018 Torsdag den 03.05.2018 kl. 20:00: Sted: BB Horses
Møte 6/2018 Torsdag den 07.06.2018 kl. 20:00: Sted: Øysand
Møte 7/2018 Torsdag den 02.08.2018 kl. 20:00: Sted: Bruråk
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