Styremøte 11. april 2016.
Til stede : Henriette Skjelbred, Elise Hermo Rusti, May Hatling, Nina Stav, Marie Jenssen,
Mimi Oust.

1. Konstituering av styret:
Leder og kontaktperson kjøring Henriette Skjelbred
Nestleder og sekretær Mimi Oust
Økonomi- og sprangkontakt Elise Hermo Rusti
HorsePro, godkjenning av stevneinvitasjoner May Randi Hatling
Dressurkontakt Nina Stav
Webmaster og ungdomskontakt Marie Jenssen

2. LINK vil ikke ha kretskarusell på sitt stevne 30.april. Stjørdal overtar sprangen på sitt
stevne 24.april. Steinkjer overtar dressuren 1.mai.
3. LINK har ikke noe regnskap ferdig for 2015. Det nye styret skal forsøke å ordne opp.
Borgny Grøtting er ny leder.
4. Flere klubber har satt opp sprangklasser høgere enn 100 cm på UK-stevner. Dette er
egentlig ikke lov.
5. May skal oppdatere listene over deltagerne i kretskarusellen og sende disse til
arrangørklubbene før hvert stevne.
6. Nina skal lage en liste over alt teknisk personell i NTRyK . Den skal legges ut på heimesida
for å gjøre det enklere for klubbene å finne teknisk personell til stevner.
7. Det blir SBBA-kurs mandag 1. og tirsdag 2. aug, på kveldstid. Kurslærer Odd-Ivar Pedersen. Sted
avgjøres når vi ser hvem som melder seg på.
8. Det er fortsatt ikke satt noen dato for dressurdommerkurs i Sør-Trøndelag. Behovet er prekært.
NTRyK vil dekke reise for 2 personer på kurs annet sted i landet i stedet. Foreløpig er det ingen kurs
på kurskalenderen. Marie Jenssen er interessert. Namsos har også en kandidat. Vi ønsker også
beskjed om andre interesserte.
9. Linn Engan ber om 4000 kr. for jobben som kasserer og regnskapsfører for NTRyK. Innvilget
(enstemmig).
10. Henriette ordner med innmelding av beløp for momskompensajon.
11. Vi oppretter egne KM-klasser for de gamle norske rasene og for travere. Mimi sørger for å endre
statuttene.
KM for Norske raser LB og 70 cm

KM for travere LC og 60 cm
12. Kretstreninger i sprang og dressur. NTRyK har avsluttet NRyFs opplegg med kretstreninger pga.
manglende interesse fra rytterne. Vi tror interessen vil være større med eksterne trenere. Så langt
har vi ikke greid å få tak i andre trenere. På kretsledersamlinga i april ble det opplyst at NRyF arbeider
med et opplegg hvor NRyF oppnevner trenere som skal reise ut til kretser i hele landet og ha
treninger. De håper dette vil fungere bedre både i forhold til innhold og opplegg og interesse. Vi
synes dette høres ut til å være en god ide og avventer det hele inntil videre. Kretstreningene i kjøring
fortsetter som tidligere på Mære.
13. Neste møte

