REFERAT ARBEIDSMØTE

TROMS RYTTERKRETS lørdag 9.2.2013

Det ble nå bare Roger Ingebrigtsen og undertegnede til stede (!), men vi fikk snakket om en
del ting…
1) TEKNISK PERSONELL-KURS 2013
a) SBA-kurs med Ole Stokke gjennomført.
10 kursdeltakere er utdannet. Vi har tatt bilde av gjengen og legger det ut på
hjemmesida med en oppfordring til klubbene om å BRUKE disse for at de skal
kunne få de to stevnene som trengs for å bli godkjente SBA’ere.
Roger og Sissel var til stede og snakket med deltakerne og spiste lunsj sammen
med dem. Det ble satt pris på!
b) Steward-kurs enten første helg i mai eller under Ishavshoppet. Roger
jobber med å få dato så snart som mulig. Mai/juni er travle måneder for de
fleste…
2) KRETSTRENINGER
Det er i hovedsak Tromsø Ryttersportsklubb og Målselv & Bardu Hestesportsklubb
som arrangerer kretstreninger. Dessverre ser vi at de ofte legges til samme tidspunkter.
TRSØ planlegger sine treninger året før, mens MBHK ikke har hatt den muligheten.
Fom 2013 har MBHK også mulighet til å planlegge på sikt, og det er ønskelig fra
kretsens side at disse treningene ikke kolliderer. Martine/Athina? Kan dere ta et tak,
slik at interesserte har mulighet for å ri for alle trenerne og at klubbene har mulighet til
å fylle opp kursene…
3) LARS RASMUSSEN-CLINIC
Sissel HH refererer at det har vært litt stilt med påmeldinger i det siste – særlig
sprangrytterne glimrer med sitt fravær. Det er imidlertid dressur-ryttere på venteliste,
så Lars skal få fylt opp timene sine. Påmeldingsfristen er 15.februar. Da vet vi mer.
Kanskje oppmuntre til at folk deltar på clinic’en UTEN hest? Jeg har lagd en
invitasjon som blir sendt som vedlegg, som dere kanskje kan skrive ut og henge i
stallene?? Evnt på klubbenes hjemmeside…
4) RYTTERTING 2013
Invitasjon til årsmøte/rytterting 2.mars på NNHS er sendt på mail til alle klubbene i
forrige uke. Caroline H har lagt den ut på hjemmesida. Ungdomsrepresentantene
Cecilie G.Hammari og Lene Andersen deltar! Roger og jeg snakket om at vi burde få
en årsmelding både fra grenene distanse og islandshest, siden de liksom skal være

med i kretsen.. Hadde jo vært greit å vite hva de driver med egentlig. For å vise litt
interesse fra kretsen sin side og samtidig stille noen krav – f.eks til islandshest som
aldri har gitt livstegn fra seg dette året i hvertfall… Sissel tar kontakt med Balsfjord og
Malangen (distanse) og Vikingur (islandshest) for å få årsmelding/årsregnskap 

5) Som et apropos: NNM lag dressur 2013
Som dere vet; ingen har meldt seg interesserte i å arrangere NNM i 2013. Caroline og
Sissel har snakket om at RSKN og MBHK kanskje kunne slått seg sammen for å få
arrangert stevnet… Vi må tenke litt mer på det….
Et tankekors om det IKKE lar seg gjøre å arrangere det…
6) Barneidrett og NRYF.
TRYK v/Sissel er invitert med å ei arbeidsgruppe som skal presisere NIFs
barneidrettsregler, slik at det ikke er rom for misforståelser og forskjellige vurderinger.
NRYF tar sikte på å få innarbeidet presiseringene i KR i løpet av sommeren/høsten,
slik at reglene kan presenteres på kretsledersamlingen i oktober og tre i kraft fra
1.1.2014.
7) Uttalelse fra TRYK til NIF/Troms Idrettskrets ang ny klubb
”Hålogandkuskene”.
Se vedlegg, der det kommer et forslag fra meg på en offisiell uttalelse. Dette må vi
kanskje ha et vedtak på, Ellen?

