ÅRSMELDING 2013 FOR NORD-TRØNDELAG RYTTERKRETS.
Styret har bestått av:
Leder :

Henriette Skjelbred

Nestleder:
Silje Engesvik (Gunn Marit Bertheussen ble valgt på årsmøtet i 2013, men
trakk seg fra styret i mai)
Sekretær :

Mimi Oust

Kasserer:

Linn Engan

Styremedlem:

Marita Stokke

Varamedlem:

Birthe Vist

Juniorrepresentant: Pernille Sakshaug
Gloirepresentant

Ellen Skavhaug

Styret har hatt 9 styremøter. I tillegg har det vært kommunikasjon på mail og telefon, og på facebook.
Det har vært 2 informasjonsmøter hvor alle klubbledere i kretsen har vært invitert. På møtet i mai
deltok også Mari Wiko Rasmussen fra NRyF. NRyK synes dette er verdifulle møter som er viktige for å
holde en god kontakt mellom krets og klubber.
Mimi Oust har vært på dialogmøte og informasjonsmøte med Nord-Trøndelag Idrettskrets.
Pernille Sakshaug og Ida Toldnes var våre representanter på NRyFs Ungdomsforum i oktober. Mimi
Oust deltok på kretsledersamlinga på Gardermoen.
Eline Gausen ( Verdal) ble på Ryttertinget i 2013 valgt inn i Ungdomskomiteen i NRyF. Hun ble også
kåret til Årets Ungdom.
Steinkjer Rideklubb arrangerte KM Sprang for lag. Verdal vant sølv både for ponni og hest. Det deltok
lag fra 2 klubber fra NTRyK.
Verdal og omegn Rideklubb arrangerte KM Dressur individuelt. Ryttere fra Verdal vant sølv både i
senior, junior og ponni. Det deltok ryttere fra 3 klubber fra NTRyK.
I KM Sprang individuelt arrangert av STRyK vant ryttere fra vår krets gull både i ponni II, junior og ung
rytter, og sølv i senior og ponni I.
I KM Dressur Lag arrangert av STRyK tok Verdal sølv for hest og gull for ponni.
Største sportslige prestasjon i 2013 ble levert av Signe Skei på Berlin Star som vant NM i sprang for
Ponni kat. II . Hun ble i tillegg nr. 4 i innendørs NM.
Det ble i 2013 arrangert 9 D-stevner i dressur, 7 i sprang og 1 i feltritt. Verdal har hatt 1 L-stevne i
dressur. Dette er 4 flere stevner enn i 2012.
I islandshestridning er beste prestasjon uten tvil Anne Stine Haugen fra Meråker som tok 2 sølv og 1
bronse i VM.

Pernille Pettersen fra Verdal deltok på NM og kom helt til finalen i 4-gang. Ellers har flere nordtrønderske ryttere plassert seg bra på stevner rundt om i landet.
Det er i 2013 utdannet 2 nye stewarder og 4 stk har gått banebyggerkurs. NTRyK har dekket hele eller
deler av kursavgifta for alle disse.
Ordningen med dekking av reiseutgifter til teknisk personell er avviklet, da det ble altfor uforutsigbart i
forhold til økonomistyring. Vi vet ikke i forkant hvor mye vi får i tilskudd fra Nord-Trøndelag Idrettskrets.
Det er derfor vanskelig for kassereren å budsjettere, og vi må være sikre på at vi hele tiden har nok
penger på konto til å oppfylle våre forpliktelser.
Det er utarbeidet nye statutter for Vintercupen, da de gamle var uklare på en del punkter. Deltagelsen
har i vinter vært liten og cupen skal tas opp til vurdering.
Det er utbetalt reisestøtte til ryttere som har startet L- og E-stevner utenfor Trøndelag i 2013. 10
ryttere sendte inn søknad og fikk utbetalt kr. 500 pr. stevne.
Det er startet kretstreninger i kjøring i samarbeid med STRyK. 5 ekvipasjer fra NTRyK deltar. Trener er
Henriette Skjelbred.
NRyF holder på å lage et opplegg for kretstreninger i sprang og dressur, som skal være det samme
over hele landet. Opplegget er ikke klart ennå, men skal komme i gang i 2014. Trenere i NTRyK blir
Marit Aarset Grønn i dressur og Kari Heistad i sprang. Nivået blir opp til LA/MB.
Samarbeidet med STRyK om KM er avsluttet og vi har startet arbeidet med å utarbeide nye statutter
for kretsmesterskapene. Vi håper å få med flere startende fra flere klubber på KM i framtida.
Siste året har vært til dels utfordrende for oss i styret i NTRyK, men vi håper å ha lagt det meste bak
oss nå. Vi gleder oss over god stevneaktivitet og gode sportslige prestasjoner fra nordtrønderske
ryttere, og vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med klubbene i fylket. Vi ønsker også fortsatt å
samarbeide med STRyK.

Styret i NTRyK, mars 2014.

