Referater fra styremøter
Styremøte i NTRyK torsdag 20. november 2014.
Fra styret møtte : Henriette Skjelbred, Pernille Sakshaug, Mimi Oust.
Fra Steinkjer Rideklubb : Marion Holm Gundersen, Lene Heistad.
Fra Verdal og Omegn Hestesportsklubb : Hildegunn Norli, Anne Britt Lian.
Sak 1. Evaluering av KM sammen med arrangørklubbene.
Dressur : Arrangementet gikk greit. Vi justerer klassene til neste år, slik at det blir samme nivå i begge
omgangene i de individuelle KM-klassene. Lag KM må gå i egne klasser, jfr. KR I § 127.4 . Dette gir
også en bedre lagfølelse. Fortsetter å ha individuelt og lag på samme stevne, av hensyn til
kostnadene til dommere.
Sprang: Her var det en del misforståelser mellom klubb og krets som førte til at proposisjonene ble
lagt ut altfor seint. Sjølve stevnet gikk greit, men vi ble enige om å endre statuttene slik at de
individuelle klassene går på lørdag med 2 omganger og bed.261.3.2.b. Lagkonkurransen skal gå
søndag, med 2 omganger og bed. 262.3.2.b. Høydene beholdes som før.
Sak 2. Evaluering av Regionmesterskapet i dressur.
Her var det også litt problemer i forkant av stevnet, da statuttene ikke hadde med reglene som gjelder
for kvalifikasjon til L-stevner. Det viste seg i tillegg å være vanskelig å få kvalifisert seg til LA:6, da
denne klassen er på et høyere nivå enn de andre LA-klassene og stort sett bare settes opp på Lstevner. Vil bli erstattet av en annen LA-klasse til neste år. Stevnet var meget vellykket, med fornøyde
deltagere fra alle tre kretser. Populært med de 2 danske dommerne.
Mimi sørger for å endre statuttene for KM og RM i tråd med ovenstående.
Representantene for Steinkjer og Verdal forlot møtet etter dette
Sak 3. Teknisk personell.
Vi må melde inn vårt behov for kurs for utdanning av teknisk personell før jul. Vi tar dette som sak på
møtet med klubbene 26. nov. De må finne kandidater til det personellet vi mangler.
Sak 4. Terminlista.
Alle klubbene hadde sendt inn ønsker om stevner. Vi har satt opp en kladd med alle ønsker. Siste
justeringer tas opp på møtet med klubbene. Da må vi også fordele stevnene til kretskarusellen.
Sak 5. Ferd-cupen
Verdal tar stevnet i år også, i januar. Vi setter bare opp rideskoleklasser og ikke klasse for voksne.
Sak 6
Kretstreningene.
Kjøring. Det har vært 5 treninger i 2014 sammen med STRyK. STRyK vil ha egne treninger fra neste
år. Vi fortsetter med treninger på Mære etter samme opplegg som før. Ny søknadsrunde etter jul for
2015.

Dressur. Det har vært 2 treninger hittil, og det blir 1 til før jul og 1 i januar. Interessen har ikke vært helt
som forventet. Evaluering på klubbledermøtet. Det bør settes opp en mer langsiktig plan for
samlingene.
Sprang. Det har bare vært 1 samling hittil og blir neppe fler før jul. Dette er for dårlig. Må vurdere
annet opplegg til neste år.
Skal få til en teorisamling for alle grenene samlet, med fokus på kosthold og mental trening. Mimi tar
kontakt med idrettskretsen for å skaffe foredragsholdere til dette.
Det har vært en del rot med betaling av treningene. Heretter skal treningsavgift for hver samling
betales inn til kretsens konto i forkant. De som ikke betaler, får ikke delta på samlingen. Boksleie
avtales og betales direkte til stalleier. Kretsen betaler trenerne etterpå.
Sak 7.
KM i kjøring.
Vi er oppfordret av STRyK til å påta oss KM for begge kretsene i 2015. Mimi har vært i kontakt med
Levanger og Omegn Travlag om å få arrangere stevnet på Nossum Travbane. Travlaget er positive til
dette, og vil innkalle oss til et styremøte for å diskutere saken. Det trengs en del arbeid for å få det
aktuelle området i brukbar stand.
Sak 8.
Kretskarusellen
Det blir 2 sprangstevner og 1 dressurstevne før jul. Pernille får ansvar for å regne ut foreløpig
sammendrag etter stevnene og legge dette ut på kretssidene/ facebook.
Sak 9.
Neste møte ? Etter jul. Dato settes seinere
Ref. Mimi Oust
.

Styremøte i NTRyK 1. oktober 2014.
Til stede : Therese Tronstad, Henriette Skjelbred, Mimi Oust.
1.

2.

Erfaringer fra KM i sprang. Innbedt representant fra Steinkjer Rideklubb møtte ikke opp. Det ble
mye fram og tilbake før propene ble lagt ut, og det var uheldig. Det var også enkelte punkt i statuttene
som ikke var godt nok gjennomtenkt. Dette må ordnes opp til neste år. Vi ønsker fortsatt et møte med
arrangørklubben for å diskutere hvordan vi kan få det til bedre til neste år.
Terminlista.

De fleste klubbene har sendt inn sine ønsker, men noen mangler fortsatt.

Verdal har søkt NRyF om 2 L-stevner i dressur. Har ikke fått svar fra forbundet ennå om de får disse
datoene.

L-stevne dressur Verdal 23-24/5 og 22-23/8 ( Regionmesterskap for Midt-Norge)
Forslag til datoer for KM : Sprang 5-6/9, dressur 19-20/9.
KM Kjøring ? Dato settes av STRyK ?
Resten av terminlista settes opp i forhold til dette. Mimi lager et forslag når alle klubber har kommet
med sine ønsker. Flere klubber har hatt mange avlysinger i år. Dette er svært uheldig, og disse
klubbene kan ikke regne med å få lov til å ha mange stevner i 2015.

3.

Kretscup i sprang og dressur. Mimi har laget et forslag til statutter. Trenger ennå litt tid på enkelte
detaljer, så vi er sikre på at det blir bra. Statuttene legges ut så snart de siste detaljene er på plass.
Henriette foreslår at vi skal kalle cupen for Kretskarusellen.
Første cupstevne i sprang blir på stevnet til Skeyna 9. november.

4.

Kretstreningene. Det har vært 2 treningshelger i dressur og 1 i sprang før sommerferien. Etterpå
har det ikke vært noen. Det burde være minst en trening til i dressur før jul og minst 2 til i sprang. Vi
må ta en evaluering etter jul og vurdere hvilke trenere som er aktuelle til neste år.
Kjøring har hatt 4 treninger i vår og skal ha den siste i år 1.nov.

5.

6.

7.

Dialogmøte med Nord-Trøndelag Idrettskrets torsdag 9. okt kl. 20 på Sandslia. Henriette og Mimi
møter fra NTRyK, Kristin Brækken fra NRyF og Einar Lund fra NTIK.

Kretsledersamling i Oslo 25.-26. okt. Mimi og Henriette ? drar.

Klubbledermøte . Vi må prøve å få til et møte i november, etter kretsledersamlinga. Dato
bestemmes seinere.

Ref. Mimi

Styremøte i NTRyK 14. aug. 2014.
Til stede: Henriette Skjelbred, Mimi Oust, Trine Holm Rotvoll.
1.

Det har vært liten framdrift i saken om et eventuelt nytt rideanlegg på Verdal. Infomøtet vi hadde
planlagt om dette 18.aug. blir utsatt da bare 2 klubber har gitt tilbakemelding om at de møter opp.

2.

Det har vært 1 kretstrening i sprang så langt og 2 i dressur. Trine tar kontakt med Kari Heistad for å
få klargjort om betaling. Henriette tar kontakt med Kari og Marit for å høre om når det er planlagt nye
samlinger.

3.

Henriette har skaffet dommere til KM i dressur. Kretsen har også skaffet dommere og banebygger til
KM i sprang. Vi får sponset vinnerdekken til KM av FK. Marita sørger for at de blir brodert.( 2 i 155, 3 i
145, 3 i 135, 1 i 125 ,uten årstall)

4.

Henvendelse fra Møre og Romsdal Rytterkrets om statuttene til MNM. Svarer at vi ønsker å prøve
dette i 2 år og så evaluere erfaringene angående klassenivå og stevnested.

5.
6.

Vintercupen. Gis nytt navn og nye statutter. Mimi lager et utkast med cuper på flere nivå.
Mimi har laget et innspill til grenutvalget i kjøring angående revisjon av KR IX. Henriette skal lese
gjennom det før vi sender det inn.

7.

Sponsorer til MNM. Lite er gjort med det foreløpig. Henriette skal ta seg av det.

8.

Neste møte 1.oktober i Kvamslia 19.30.
Ref. Mimi

Styremøte i NTRyK 19.juni 2014.
Tilstede: HenrietteSkjelbred, Trine Holm Rotvold, Pernille Sakshaug, Mimi Oust.
Sak 1. Aktivitetsmidler. Sluttoppgjør for 2013 er mottatt. Ingen bonus i år. Henriette har sendt søknad
om midler for neste år til NTIK. Vi må også ha et dialogmøte med Einar Lund. Henriette avtaler med
Einar.
Sak 2. Storanlegg på Verdal. Henriette har vært på møte med Verdal kommune,
Idrettskretsen, Idrettsrådet og Verdal og omegn Rideklubb med tanke på bygging av en ny stor hall
på Sandslia ( 27 x 70m). Vi ønsker at dette skal bli et interkommunalt anlegg med mulighet til å
arrangere Elitestevner og Landsstevner også i sprang, og på sikt også NM. Den bør også kunne være
arena for kretstreninger og kursvirksomhet. Mulighet for 30% mer i tippemidler hvis man får til et
interkommunalt anlegg og kommunene bidrar økonomisk.
Alle klubblederne i kretsen vil bli innkalt til et møte om saken. Henriette skal finne en møtedato for
dette.
Sak 3. Kretstreningene. Treningene i sprang og dressur er godt i gang. Trine får ansvar for å sende ut
krav om innbetaling av treningsavgift. Deltagerne må betale til kretsen for 2 og 2 samlinger på forhånd,
750 kr. pr. samling. Områdeleie og oppstalling avtales og betales direkte til Kari og Marit. Kretsen
betaler ut godtgjøring til trenerne etterpå.
Det har vært i alt 4 kretstreninger i kjøring, 3 på Mære og 1 på Vaadan. Flere av ekvipasjene har vært
ute og startet, noen med svært gode resultater. Neste trening i sept.
Sak 4. Margrethe skal skaffe dommere til KM i dressur på Verdal. NTRyK skal også bidra til å skaffe
teknisk personell til KM sprang på Steinkjer.

Sak 6. Midt-Norsk Mesterskap 2015. Ønsker det tidligere enn i år. 18.-19. juli kan være en god dato.
Alternativt 22.-23. august. Verdal søker om L-stevne . De skal også ha L-stevne i mai. Frist for søknad
er 1. aug.
MNM i dressur 2014 skal være 11.-12. oktober. Pernille skal sørge for at det blir laget en fin plakat
som kan henges opp på L-stevnet på Øysand i helga. Hun skal også legge ut statuttene på
kretssidene. STRyK og MRRyK skal også legge dem ut. Info på kretsidene og på facebook.
Sak 7. Vi trenger sponsorer til MNM . Henriette undersøker litt.
Sak 8 Elektronisk tidtageranlegg. Dette betyr mye for å få stevnene mer publikumsvennlige. Klubber
som arrangerer større sprangstevner bør prøve å skaffe seg anlegg. Det kan søkes om støtte fra NIF.
Kretsen vil vurdere å støtte slike innkjøp til klubbene.
Sak 9. VC-statutter utsettes til neste møte.
Neste møte torsdag 14. aug. kl. 20.00 på Kvamslia.
Styremøte i NTRyK 5. mai 2014.
Til stede : Henriette Skjelbred, Trine Holm Rotvoll, Mimi Oust, Therese Tronstad, Margrethe Aas
Værum.
1.

Kjørekjeglene. Vi tar 500 kr. i depositum ved utlån. Mimi skal sette opp en kontrakt og lage
instruksjon for bruk.

2.

Verdal har fått L-stevne i dressur 11.-12. oktober. Det vil da bli arrangert Midt-Norsk Mesterskap i
dressur. Statuttene er godkjent og blir lagt ut så snart vi har fått underskrifter fra STRyK og MRRyK.

3.

Kretstreningene i sprang og dressur. Alle påmeldte må betale for 2 samlinger på forskudd.
Betalingen skjer direkte til instruktørene. Prisen settes til kr. 300 pr. rideøkt og kr. 150 for 2 timer teori.
Henriette snakker med Kari og Marit for å bestemme dato for neste samling. Hun legger også ut info
på facebook og kretssida.
Instruktørene må fylle ut og sende inn rapport fra hver samling. Vi vil da kunne få ut midler fra NRyF.
Disse vil primært bli brukt til å støtte deltagere med lang reisevei, behov for oppstalling osv.

4.

Utviklingsforum på Lørenskog 25.-26. oktober. Henriette og Mimi drar. Vara Margrethe.

5.

Vintercupen. Det har vært liten interesse for VC siste året. Det har vært totalt 15 deltagere i sprang (
7 i ponni og 8 i hest) og 14 i dressur. (Alle i hest). På finalen deltok 5 i dressur, 4 i sprang ponni og 4 i
sprang hest. Antagelig er det dumt å ha stevner midt på vinteren. Vi bør også ha cupen i flere klasser.
Mimi lager forslag til nye statutter.

6.

Hva gjør vi med alle de som driver «rideskole» uten å ha noen kompetanse på rideundervisning? Vi
burde prøve å få samla dem for å informere litt om risiko og hvilke fordeler det er å være medlem av
en klubb.

7.

Storanlegg på Verdal. Verdal ønsker å sette opp en hall til og en stor utebane. Dette vil være bra for
sporten og gjøre det enklere å arrangere store stevner. En forutsetning for anlegget må være at
NTRyK kan leie inn eksterne trenere til kretstreninger på anlegget.

8.

Terminlista. Vi har blitt nødt til å flytte KM i dressur fram til 30.-31. august. Dette medfører at flere av
de andre stevnene til Verdal også er flyttet.

9.

Neste møte torsdag 19. juni kl. 20.00 på Kvamslia.

Ref. Mimi Oust
Styremøte i NTRyK 5. mai 2014.
Til stede : Henriette Skjelbred, Trine Holm Rotvoll, Mimi Oust, Therese Tronstad, Margrethe Aas
Værum.
1.

Kjørekjeglene. Vi tar 500 kr. i depositum ved utlån. Mimi skal sette opp en kontrakt og lage
instruksjon for bruk.

2.

Verdal har fått L-stevne i dressur 11.-12. oktober. Det vil da bli arrangert Midt-Norsk Mesterskap i
dressur. Statuttene er godkjent og blir lagt ut så snart vi har fått underskrifter fra STRyK og MRRyK.

3.

Kretstreningene i sprang og dressur. Alle påmeldte må betale for 2 samlinger på forskudd.
Betalingen skjer direkte til instruktørene. Prisen settes til kr. 300 pr. rideøkt og kr. 150 for 2 timer teori.
Henriette snakker med Kari og Marit for å bestemme dato for neste samling. Hun legger også ut info
på facebook og kretssida.
Instruktørene må fylle ut og sende inn rapport fra hver samling. Vi vil da kunne få ut midler fra NRyF.
Disse vil primært bli brukt til å støtte deltagere med lang reisevei, behov for oppstalling osv.

4.

Utviklingsforum på Lørenskog 25.-26. oktober. Henriette og Mimi drar. Vara Margrethe.

5.

Vintercupen. Det har vært liten interesse for VC siste året. Det har vært totalt 15 deltagere i sprang (
7 i ponni og 8 i hest) og 14 i dressur. (Alle i hest). På finalen deltok 5 i dressur, 4 i sprang ponni og 4 i
sprang hest. Antagelig er det dumt å ha stevner midt på vinteren. Vi bør også ha cupen i flere klasser.
Mimi lager forslag til nye statutter.

6.

Hva gjør vi med alle de som driver «rideskole» uten å ha noen kompetanse på rideundervisning? Vi
burde prøve å få samla dem for å informere litt om risiko og hvilke fordeler det er å være medlem av
en klubb.

7.

Storanlegg på Verdal. Verdal ønsker å sette opp en hall til og en stor utebane. Dette vil være bra for
sporten og gjøre det enklere å arrangere store stevner. En forutsetning for anlegget må være at
NTRyK kan leie inn eksterne trenere til kretstreninger på anlegget.

8.

Terminlista. Vi har blitt nødt til å flytte KM i dressur fram til 30.-31. august. Dette medfører at flere av
de andre stevnene til Verdal også er flyttet.

9.

Neste møte torsdag 19. juni kl. 20.00 på Kvamslia.
Ref. Mimi Oust

Styremøte i NTRyK onsdag 26. mars 2014.
På Kvamslia kl. 19.00.
Til stede : Henriette Skjelbred, Mimi Oust, Trine Holm Rotvoll, Therese Tronstad, Margrethe Aas
Wærum.
1. Konstituering av styret.
Nestleder: Therese Tronstad
Sekretær: Mimi Oust

Dressuransvarlig: Margrethe , Sprangansvarlig: Therese, Kjøring: Henriette
Linn fortsetter å føre regnskapet. Henriette er Hp-ansvarlig. Pernille webmaster.
2. Vintercupfinale 5.-6. april. Margrethe og Therese foretar premieutdeling.
3. Premier til KM. Vi fortsetter med vinnerdekken til de individuelle vinnerne. Lag-vinnerne får bånd i
stedet for dekken. Kjøper inn store, fine rosetter og medaljer til alle premierte. Vi trenger 8
vinnerdekken. Mimi søker FK om sponsing av dekken.
4. KM-statutter. Gikk gjennom og godkjente statuttene for dressur, sprang og kjøring. KM i kjøring blir
sammen med STRyK.
5. Kretstreninger. Har nå fått planene fra NRyF. Therese skal snakke med Kari om aktuelle datoer for
første trening. Skal lage en invitasjon og sende ut til alle klubbene. .Frist for påmelding settes til 1.
mai. NTRyK velger ut hvem som får bli med på treningene.
6. Regionmesterskap. Vi ønsker å få til et regionmesterskap i dressur i forbindelse med L-stevnet på
Verdal. Mimi lager et forslag til statutter og sender inn til NRyF for godkjenning.
Ref. Mimi

Styremøte i NTRyK torsdag 27. februar 2014.02.27
Til stede : Henriette Skjelbred, Pernille Sakshaug, Mimi Oust. Linn Engan deltok på telefon. Møtet var
på Sandslia.
1.

Lø ønsker at det skal arrangeres trenerkurs 1 hos dem. Mimi tar kontakt med NRyF og undersøker
hva deres planer er for trenerkurs 1. NRyF skal bare arrangere 1 trener1-kurs i 2014, og det blir i
Østfold. Trenerutdanningen er under revisjon og det er derfor ikke aktuelt med andre kurs i år.

2.

Linn har utarbeidet regnskap og budsjett for 2014. Regnskapet er levert til revisjon. Budsjettet ser
greit ut og vi legger det fram slik for årsmøtet.

3.

Reisestøtte til stevnedeltagele utenom Trøndelag. Mottatt søknader fra 9 ryttere som i alt har startet
på 33 stevner. Vedtak : Rytterne får 500 kr. pr. stevne.

4.

Kjørekjegler. Kretsen kjøper inn et fullt sett med kjørekjegler til bruk under presisjonskjøring. Disse
skal brukes på kretstreningene i kjøring og skal også leies ut til klubber som skal arrangere
kjørestevner. Kostnad ca 15 000. 40% av dette dekkes av støtteordning for innkjøp av utstyr gjennom
NIF. Mimi sørger for bestilling.

5.

Vintercupen. Det har bare vært 2 stevnedager i sprang. Statuttene gjelder allikevel i forhold til hvem
som kan delta på finalen. Det er ingen som har startet VC i ponni dressur . Det blir derfor bare finale

for hest i dressur. Vinnerdekken sponses av FK. Marita får ansvar for å skaffe øvrige premier og ordne
med brodering på vinnerdekken.

6.

7.

8.

KM. STRyK ønsker ikke lenger å samarbeide med oss om KM i sprang og dressur. Vi må derfor
lage nye statutter for KM for NTRyK. Disse må legges ut på kretsens heimeside innen 1.april. Mimi
lager et forslag.

Henriette bestiller medaljer og sløyfer til KM i sprang og dressur.

NTRyK ønsker at det skal arrangeres KM i kjøring. Tar kontakt med STRyK om å få utarbeidet
statutter.Håper åfå til KM på stevnet på Vaadan i september.

Ref. Mimi Oust

STYREMØTE I NTRYK 16. JANUAR 2014
Til stede : Henriette Skjelbred, Ellen Skavhaug, Silje Engesvik, Pernille Sakshaug, Mimi Oust.
1. Stevneklasser for funksjonshemmede. Henriette skriver et innlegg på kretssida om at
funksjonshemmede som ønsker å starte stevner, må ta kontakt med en rideklubb.
2. Kretsen ønsker å betale ut reisestøtte til ekvipasjer som har deltatt på Lands- og Elitestevner i
Norge utenfor Trøndelag, og på tilsvarende stevner i utlandet i 2013. Søknadsfrist 15. februar. Kretsen
vurderer på grunnlag av innkomne søknader og kretsens økonomi hvor mye hver enkelt kan få i støtte.
Mimi sender ut beskjed til klubbene.
3. Kretstreninger. Kari Heistad og Marit Aarseth Grønn er spurt og har sagt seg interesserte i å påta
seg oppgaven som kretstrenere. Mimi sender beskjed om Marits kompetanse til NRyF. Begge
trenerne må på kurs med NRyF i opplegget for kretstreninger.
4. Kretstrening i kjøring i samarbeid med STRyK er organisert med Henriette Skjelbred som trener.
Første trening på Mære 1. februar. 5 ekvipasjer fra NTRyK og 5 fra STRyK har meldt seg på og er tatt
ut til å delta.
5. Vi ønsker flere startende fra NTRyK på KM i sprang. NRyF er klare på at KM skal være for bredden
og ikke bare for topprytterne i kretsen. STRyK ønsker ikke å gå ned på høydene. NTRyK vil derfor
arrangere KM Sprang Individuelt bare for vår krets i år. Dette er en forsøksordning foreløpig for 1 år,
for å se om vi får med flere deltakere når høydene blir lavere. Seniorklassen vil da gå i 1,20 m,
Ungrytter i 1,15 m og junior i 1,10 m. KM dressur individuelt og lag og KM sprang for lag vil gå
sammen med STRyK som før. Datoene for våre KM-stevner blir da : KM Sprang Individuelt 13.-14.
sept og KM Dressur Lag 27.-28. sept.
6. Årsmøte. Torsdag 13. mars. På Mære kl.18.30. Ellen ordner med rom og kaffe. Kretsen kjøper inn
og/eller Pernille baker kake. Mimi kaller inn. Henriette snakker med valgkomiteen.
7. To klubber har ennå ikke betalt inn kontingent til kretsen for 2013. Henriette tar kontakt og purrer.

Disse klubbene får ikke arrangere stevner før kontingenten er betalt, og de har heller ikke stemmerett
på kretsens årsmøte.
8. Det har vært tvil om hva som er rett godtgjøring til banebyggere. Vi har fått klar beskjed fra NRyF
om at det er satsene på rytter.no som gjelder. Mimi sender ut en orientering til klubbene om dette.
Ref. Mimi Oust
STYREMØTE 23.OKTOBER 2013 kl. 18.00 i Rytterstua på Stall Kjønstad.
Til stede : Henriette Skjelbred, Silje Engesvik, Pernille Sakshaug, Mimi Oust. Linn Engan tilgjengelig
pr. telefon.
1.

Referat fra forrige møte godkjent.

2.

Mimi refererte fra Kretsledersamlinga på Gardermoen. Mye nyttig stoff for flere enn oss i styret. Mimi
skal lage et skriftlig sammendrag og sende ut til alle klubbene.

3.

Terminlista. De fleste klubbene har kommet med ønsker om stevner. Mange vil ha stevner i
september. Da skal det også være KM, så her må noen flytte datoer. Verdal har søkt om landsstevne i
mai. Vi venter med å legge ut terminlista til datoene for KM er endelig bestemt. Bør også vite når
Verdal får L-stevnet, da flere andre klubber ønsker stevner i mai/juni.

4.

KM-tilbakemeldinger. Bare Verdal har kommet med kommentarer. Medaljene til STRyK er for små
og det står ikke KM på dem. Dette er for dårlig. Ellers er man fornøyd med klassene og at det er
samarbeid med STRyK og delte stevner. Vi i styret mener sprang går i for høye klasser da det er få
deltagere og mange eliminerte. Har tatt dette opp med STRyK, men har ikke fått noen tilbakemelding
fra dem ennå, hverken om klassenivå eller om vi skal fortsette samarbeidet om KM.

5.

Pavo-cup. Forespørsel om vi skal ha Pavo-cup i forbindelse med Vintercupen. Henriette har
undersøkt statuttene med Louise. Det er bare finalepremiene som sponses av Pavo. Premier for alle
stevner og klasser før finalen må være gavekort som kjøpes av Pavo. Dette synes vi er uaktuelt å
være med på.

6.

Søknad fra Steinkjer om dekking av utgifter til utdanning av 2 stewarder og 3 banebyggere. Som
hovedregel dekker vi kursavgift opp til kr. 1500 pr. deltager forutsatt at de kommer på lista over teknisk
personell. Dvs. at vi utbetaler kr. 3000 for de 2 stewardene. For banebyggerkurset utbetales kr. 500 pr.
deltager nå og ytterligere kr. 1000 pr. deltager hvis de fullfører praksis og blir godkjente
banebyggeraspiranter.
REFERAT FRA MØTE MED KLUBBENE 18.nov. 2013
Til stede : Anniken Munkebye ( Skeyna), Marion Kyrresdatter ( Steinkjer), Margrethe Aas Wærum (
Lø), Kjersti Leirdal og Hildegunn Nordli (Verdal), Anne Grete Krogstad (LINK).
Henriette Skjelbred, Pernille Sakshaug, Mimi Oust.

1.

Informerte om NRyFs nye opplegg for kretstreninger. Treningsopplegget vil komme i gang i løpet av
2014. Vi håper lokale trener 2 vil gå kurs slik at vi kan bruke dem som kretstrenere.

2.

KM. Det var stemning for fortsatt samarbeid med STRyK og fortsatt egne stevner for individuelt og
lag. STRyK skal ha møte med klubbene i sin krets 23.nov og vil gi tilbakemelding til oss etter dette om
de er interessert i fortsatt samarbeid.
Ønske om at første KM-stevne arrangeres siste helga i august, slik at det blir mulig å ha et
kvalifiseringsstevne første helg etter skolestart. Det er helt klart behov for det, særlig i forhold til å
kvalifisere lag for KM.

3.

Terminlista. Denne vil komme så snart vi har datoene for KM og for L-stevne som Verdal har søkt
om. Det er søkt om mange stevner i 2014, særlig i aug/sept. Da er det også KM, så det må flyttes på
en del ønskede stevner på denne tida.

4.

Vintercupen. Det ble stilt spørsmål om VC er like aktuelt som før. Mange lar hestene sine få ferie på
seinhøsten og til over jul. Dessuten er det mange som kvier seg for å kjøre hestehenger om vinteren.
Kaldt og dårlig vær bidrar heller ikke til mange startende. Kanskje bør vi heller ha en cup om våren?
Dette tas opp til diskusjon etter avslutning av årets VC, på neste møte med klubbene.

5.

Teknisk personell. Stor mangel på Dressurdommere. Alle klubbene oppfordres til å finne kandidater
til dette !!! Ellers begynner det å bli bra utvalg av øvrig teknisk personell, men det er viktig at alle
aspirantene blir brukt på en god måte og at de går videre til grad 1.

6.

Ellers samtale og diskusjon om diverse temaer rundt bordet. Svarte på en del spørsmål fra de
enkelte om praktiske forhold omkring stevner, KR., osv.

Vi tror det er nyttig med slike møter mellom kretsstyret og klubbene og satser på nytt møte til våren.
Ellers oppfordrer vi alle til å ta kontakt og spørre oss om hjelp og råd når dere lurer på noe. Det er
derfor vi finnes.

Ref. Mimi Oust
Styremøte i Nord-Trøndelag Rytterkrets onsdag 18. sept. 2013.
Til stede : Henriette Skjelbred, Pernille Sakshaug, Mimi Oust. Linn Engan og Silje Engesvik deltok via telefon.

Sak 1: Referat fra forrige møte godkjent.
Sak 2 : Terminlista. Foreløpig bare kommet inn søknad om stevne fra 1 klubb. Sendes mail til
klubbene med påminning om fristen for å melde inn ønsker om stevner.

Sak 3 : Vintercup. Skeyna har søkt om 1 stevnedag i dressur. Verdal ønsker å arrangere finalen og
eventuelt 1 stevne til. Steinkjer ønsker å ha 2 dager sprang etter jul i tillegg til 2-dagers dressur i
november. Sendte forespørsel til flere klubber om å ha stevner. Forslag til oppsett :
Dressur : Steinkjer 9.-10. november, Namsos 9.febr., Skeyna 1.mars.
Sprang : Namsos 23. nov., Steinkjer 1.-2. febr., Levanger og Innherred 2.mars.
Finale : Verdal 6.-7. april.
Sak 4 : Tilbud fra HorsePro om kurs i bruk av stevneprogrammet. Henriette sender ut forespørsel til
klubbene om interessen for dette. Vi bør ha 8-10 deltagere for å få akseptabel pris pr. deltaker (
1000kr.)
Sak 5 : KM. Vi mener KM sprang individuelt går i for høy klasse, da det bare er trenere fra vårt fylke
som starter i senior. Lurer på å ha vårt eget KM til neste år, hvis ikke Sør-Trøndelag går med på å
senke klassenivået. Alle klassene bør senkes med 10 cm. Mimi ringer og snakker med STRyK om
dette.
Vi ønsker uansett et møte med STRyK for å diskutere eventuelt videre samarbeid om KM.
Sprang KM for lag går i greie høyder.
Dressur KM går i greie klasser.
Sak 6: Teknisk personell. Hva har vi behov for? Burde fått oppgradert noen DDA til DD1.
Sak 7: Utviklingsforum/Kretsledersamling. Mimi drar. Pernille Sakshaug og Ida Toldnes drar som
ungdomsrepr. Mimi ordner billetter.
Ref. Mimi Oust

Møte med rideklubbene i Nord-Trøndelag mandag 13. mai 2013.
På Mære Landbruksskole.
Følgende klubber var representert : Stjørdal Rideklubb, Skeyna Kjøre- og Rideklubb, Verdal
og omegn Rideklubb, Levanger og Innherred Hestesportsklubb, Steinkjer Rideklubb, Namsos
Kjøre- og Rideklubb, Grong Hestesportsklubb, Gloi Islandshestforening. Hele styret i NTRyK
var til stede.
Mari Wiko Rasmussen fra NRyF var til stede og bidro under flere av punktene under.
Henriette Skjelbred ledet møtet.
1.

Mari Wiko Rasmussen snakket om Idrettsregistreringa. Den er grunnlaget for størrelsen på
aktivitetstilskuddene til både klubber, kretser og NRyF. Det er derfor svært viktig at registreringa gjøres
på riktig måte. Alle medlemmer som rir eller hjelper til i klubben skal registreres. Det er ikke nødvendig
å ha startet på stevner. Turryttere regnes også som aktive. Husk å få med alle aktive
familiemedlemmer. Som hovedregel skal hvert aktive medlem registreres på 1 gren. Hvis noen er
spesielt aktive i flere grener, dvs. har startet stevner minst 5 ganger i hver gren siste år, kan de føres
opp som aktive i 2 grener.

Enkelte klubber i Nord-Trøndelag hadde ført opp mange medlemmer som aktive i flere enn 2 grener i
fjor. Dette blir ikke godtatt av NRyF. Det normale er at aktivitetstallet ligger litt under medlemstallet i
hver klubb. I klubber med speseielt høg aktivitet, kan det godtas at aktivitetstallet ligger litt over
medlemstallet ( maks. 10-15 %).
Elektronisk medlemsregister gjennom SportsAdmin blir obligatorisk etter hvert. Aktivitetstallene vil da
registreres gjennom medlemsregisteret.
2.

Det er viktig at klubbene husker å oppdatere mailadresser og tilganger i SportsAdmin.

3.

Ordningen med refusjon av reiseutgifter til teknisk personell avvikles. Den ble opprettet da kretsen fikk
utbetalt soneutviklingsmidler i 2011. Dette viste seg å være en engangsutbetaling. Kretsen har derfor
ikke midler til å videreføre ordningen. Vi vil foreta en vurdering av økonomien ved slutten av året og se
om det da vil være mulig med et bidrag.

4.

KM-arrangørene vil i år få utbetalt kr. 5000 i støtte hver. Kretsen kommer ikke til å dekke utgiftene til
teknisk personell på KM-stevnene.

5.

Kretstreninger. NRyF har startet arbeidet med et opplegg for kretstreninger i hele landet.
Samlinger vil foregå 2-4 ganger pr. år, med både teoretisk og praktisk opplæring på flere nivå. Sosialt
miljø vil være viktig på samlingene. Kretsens egne trenere skal oppdateres så rytterne får en felles
plattform av basiskunnskaper. Det blir oppnevnt landstrenere til de høyeste nivåene. Opplegget er ikke
ferdig utviklet og planlagt ennå. Kretsene hadde frist til 15. mai for å sende inn høringsuttalelse .

6.

Trenerutdanninga skal videreutvikles. Det blir 4 nivå på trenere og mulighet for videreutdanning på
hvert nivå. Det skal legges vekt på pedagogikk i utdanninga, og det skal bli en mer desentralisert
trenerutdanning. Trøndelag får kurs ganske snart.

7.

Mari informerte om politiattester. Alle voksne som har ansvar for aktiviteter hvor barn deltar, skal ha
politiattest. Det er viktig at klubbene sjekker at aktuelle voksne har attest, og at den er uten
anmerkninger. Følges ikke dette opp, kan klubben få erstatningsanvar hvis det skjer noe galt med
barna.

8.

Habilitet i forhold til styreverv. Personer med økonomiske interesser i forbindelse med klubbenes
aktiviteter er ikke valgbare til styreverv i klubbene. F.eks. vil drivere av rideskole på klubbens
tilholdssted ikke være valgbare til styreverv i klubben. Dette står i lovnormen til lokale idrettslag som
alle rideklubber må følge.

9.

Alle klubbene skal sende årsmøteprotokoll og årsmelding til rytterkretsen. Det er viktig for kretsen å
vite hva som foregår rundt i klubbene og hvem som sitter i klubbstyrene. Klubbene bes også om å
sjekke at kontaktopplysningene vi har på kretsens heimeside er korrekte. De må også huske å
oppdatere heimesidene sine etter nyvalg på årsmøtene.

10. Kaffe og diskusjon om litt av hvert etterpå. Sosiale aktiviteter er viktig.

Ref. Mimi Oust

STYREMØTE I NTRYK søndag 14.APRIL 2013.

Til stede: Henriette Skjelbred, Mimi Oust, Silje Engesvik, Pernille Sakshaug. Gunn Marit
Bertheussen var til stede på sak 10.
Fraværende: Linn Engan, Ellen Skavhaug
1.

Vintercupen. Det viser seg å være mange uklarheter i statuttene til VC. Det må stå hvilke kretser
som kan delta. Videre må finalen være lukket for andre enn de som har startet tidligere VC-stevner, og
de som vil delta i sammendraget, må delta i finalen. Premiering sammenlagt må også endres. Silje
lager et forslag til nye statutter for VC.

2.

Ansvarsfordeling for utregning av poeng og utdeling av premier på finalen i VC. Dette skal gjøres av
de i kretsstyret som er grenansvarlige for dressur og sprang.

3.

Vi må prøve å skaffe sponsorer til kretsen. Mimi spør Lars Kjørsvik i FK og Silje spør Lars Stokke.
Vinnerdekken til VC og KM og ev.penger.

4.

Klubbledermøte. Vi må informere om idrettsregistreringa, nye statutter til VC, refusjon
av reiseutgifter til teknisk personell, økonomisk situasjon, tilskudd til KM, kretstreninger? Oppdatering
av heimesidene til klubbene. Uttak av deltagere på stewardkurs hvis vi får kurs i Trøndelag . Sted :
Mære videregående skole. Mandag 13. mai kl. 18.30. Henriette bestiller lokale. Mimi sender ut
invitasjon til klubbene.

5.

Logo. Silje spør STRyK om vi kan bruke deres logo speilvendt med våre bokstaver.

6.

Trenerløype. Forespørsel fra NryF om vi er interessert i Trener 1 kurs i Midt.Norge. Silje snakker
med StryK om det. Vi ønsker uansett kurs.

7.

KM 13. Hvem skaffer dekken i år. Tror det er vår tur. Silje snakker med StryK om dette.

8.

Diskuterte behovet for et stort stevneanlegg i Trøndelag når Øysand legges ned.

9.

Kretstreninger. Vi venter på retningslinjer fra NryF. Det blir aktuelt å kalle inn interesserte til et møte.
Eventuelt samarbeid med STRyK.

10. Referat fra Ryttertinget ved Gunn Marit Bertheussen. Hun hadde ikke vært på møtet.
11. Utdanning av kjøredommer. Det skal være kjøredommerkurs på Starum 4.-7. juli. Liv K. Hiberg er
bedt om å delta på kurset. Trøndelag har ingen kjøredommere og kjøregrenen er i framgang i
området. NTRyK vil betale kursavgifta på kr. 1200 hvis hun drar.
Ref. Mimi Oust

Styremøte i Nord-Trøndelag Rytterkrets torsdag 14.mars 2013.
Til stede: Silje Engesvik, Henriette Skjelbred, Linn Engan, Pernille Sakshaug, Mimi
Oust,Gunn Marit Bertheussen.
Fraværende: Ellen Skavhaug.
1. Verv og tilleggsverv i styret.
Kasserer : Linn Engan,
Sekretær: Mimi Oust

HP-nett: godkjenning av prop, stevneresultat, stevnerapporter: Gunn Marit Bertheussen.
Web-ansvarlig : Pernille Sakshaug..
Grenkontakter: Dressur : Silje Engesvik, Sprang : Gunn Marit Bertheussen, Kjøring og FH :
Henriette Skjelbred, Feltritt: Mimi Oust. Islandshest: Ellen Skavhaug.
Teknisk personellkontakt: Vi sender mail til klubbene for å klarlegge hvilket behov de synes
de har for hjelp til å skaffe teknisk personell til D-stevner. De fleste klubbene har ordnet dette
selv hittil.
Stevnerapportene skal heretter gjennomgåes av styret.
2.Budsjett.
Styret fikk tilslutning av årsmøtet til å arbeide videre med et realistisk budsjett. Dette er
vanskelig når vi ikke vet hva vi får i tilskudd fra NryF og Idrettskretsen. De største
utgiftspostene er Vintercup, KM og reiseutgifter til teknisk personell. Det er lite penger på
konto nå og vi må snart ut med premier til VC- finalene. Vintercupavgifta dekker ikke
premieringa slik den har vært de siste årene.
Vedtak Vintercupen. Premiering bare til de 3 beste sammenlagt. 1. pr. 700kr., 2.pr. 500kr.,
3.pr.300kr. I tillegg kommer sløyfer og vinnerdekken. Dette gjennomføres også for årets
Vintercup. Statuttene som ligger ute må endres i tråd med dette. Mimi gjør det.
Vedtak KM. For 2013 betaler vi 5000 kr. i tilskudd til hver arrangørklubb i stedet for å dekke
utgiftene til teknisk personell. Det kan søkes om dekking av reiseutgifter til teknisk personell
innenfor den vanlige ordningen vi har for dette.
3. Kretsmesterskapene.
Den nye ordningen med individuelt og lag i hver sine stevner har blitt kostbart for kretsen. I
2012 var det relativt få deltagere på stevnene hos oss. Etter KM til høsten må vi ha et møte
med STRyK om KM for å vurdere den nåværende ordningen.
4. Brønnøysundregisteret.
Mimi sørger for å sende inn nødvendige opplysninger om det nye styret.
5. Retningslinjer for sosiale medier.
Henriette utarbeider. Diskusjoner skal foregå på mail. Facebookgruppa kun for ren info innen
styret. Leder videresender alle mailer til resten av styret.
6. Handlingsplan.
Vi må lage en ny plan. Alle tenker igjennom hva vi ønsker skal være med til neste møte.
7. Nærhet til klubbene.

Våre styrereferat sendes ut til alle klubbledere og legges i tillegg ut på kretsens heimeside. Vi
tar sikte på å samle alle klubbleder til møte med kretsen 2 ganger hvert år.
8. Hvem ønsker å reise på ulike samlinger, grensamlinger ,kretsledersamling osv. Dette får vi
fordele etter hvert som invitasjonene kommer.
9. Neste møte søndag 14.april kl. 15.00 på Sandslia.

STYREMØTE I NTRYK ONSDAG 27.FEBRUAR
Til stede : Ellen Skavhaug, Vilde Børstad, Gunn Marit Bertheussen, Linn Engan, Mimi Oust
1.

Gikk gjennom referatet fra forige møte. Godkjent.

2.

Økonomien i kretsen. Det er vanskelig for kassereren å holde oversikt over
økonomien da flere av klubbene er seine med å sende inn krav. Vi blir nødt til å sette
frister for å sende inn krav i framtida. I 2012 har vi hatt problemer med store etterslep
fra 2011. Regnskapet som ble framlagt på årsmøtet i 2012 ga ikke rett bilde av den
økonomiske situasjonen. KM koster oss altfor mye. Likeledes vintercupen med den
premieringen som er nå. Refusjonen av reiseutgiftene til teknisk personell er også en
stor post, men den kommer mange flere til gode.

3.

Vi fortsetter med å betale ut reiseutgifter til teknisk personell. Klubbene må sende inn
krav innen 2 uker etter avholdt stevne og ingen klubb får mer enn det dobbelte av det
de betaler i kontingent.

4.

Statuttene for Vintercupen må endres., da avgifta ikke på noen måte dekker
premieringa slik den er nå. Sammenlagt premiering kan bare gis til de 3 første
plasseringene slik det er i andre mesterskap. Likeledes endre antall stevner i statuttene
slik at det blir slik vi arrangerer det nå.

5.

Vi kan ikke bruke like mye penger på KM i framtida. Tror det er bedre med et fast
tilskudd. Størrelsen på dette får vi fastsette når vi har bedre oversikt over økonomien.
Dette vil gjøre det tøffere for arrangørklubbene, men også virke ansporende til å
arbeide mer med å skaffe sponsorer til stevnene. STRyK betaler kun vinnerdekken og
medaljer til KM-stevnene de arrangerer.

6.

Gunn Marit Bertheussen skal delta på Rytterting og Årskonferanse med NryF 16.17.mars.

7.

Forespørsel fra Blakstad om deltagelse på årsmøtet via Skype. Svaret er NEI. Dette
fordi all stemmegiving etter vedtektene skal foregå ved personlig oppmøte.

8. Årsmøtet på Mære mandag 4. mars. Gunn Marit henter nøkkel. Linn og Mimi tar med vannkoker
eller temokanne med vann. Gunn Marit kjøper inn kaffebrød. Mimi skriver årsmelding og sakliste og
leder møtet.

STYREMØTE I NTRYK ONSDAG 12. DES 2012.
Til stede : Ellen Skavhaug, Thilde Heia, Linn Engan , Eline Gausen, Gunn Marit Bertheussen,
Mimi Oust.
1. Gikk gjennom referatet fra forrige møte. Godkjent .
2.

Det skal være audition for uttak til satsingsgruppe i dressur på Bruråk 27. og 28. des.
7 ryttere hadde søkt om å få bli med fra NTRyK og 6 av disse får ri : Vilde Børstad,
Liv Hiberg, Silje Engesvik, Maria Wilsgård Aurstad, May Elise Skauvik og Marie
Langåssve. KirstenUtheim fikk avslag på grunn av manglende stevneresultater.

3.

Terminlista. Ser grei ut nå. Har samarbeidet med STRyK i år for å unngå
stevnekollisjoner med dem. Vi ønsker at interne klubbstevner også skal stå oppført på
terminlista. Da blir det lettere for klubbene å holde oversikt og unngå stevnecrash hvis
stevner må flyttes.

4.

Gjennomgang av den økonomiske situasjonen. Kontoen begynner å bli liten. Linn
har sendt ut kontingentkrav for 2011 på 23 000 kr. til sammen. Hun skal ta kontakt
med Idrettskretsen for å få litt mer info om hva vi får av tilskudd pr. år. Det viser seg
at en del regninger for 2011 ikke ble betalt før i 2012. Regnskapet for i fjor ga derfor
et feil inntrykk av den økonomiske situasjonen i NTRyK.

5.

Behandling av søknad fra Vilde Børstad om støtte for deltagelse på grenkonferansen i
dressur i Sandefjord. Vi betaler reisen på kr. 600.

6.

Søknad fra Gloi om dekking av reiseutgifter for dommere på stevner. Det søkes om
11734kr. Dette er mye. Vi diskuterte retningslinjer for hvor mye de ulike klubbene
kan få utbetalt. Vedtak : De enkelte klubbene kan få inntil det dobbelte av det de
betaler i kontingent til kretsen. Klubbene må søke og sende med skjema underskrevet
av vedkommende teknisk personell. Alle søknadene må være inne innen utgangen av
året.

7.

Klubbutvikling med Guro Grønningseter. Hun ønsker å komme og ha et innlegg i
forbindelse med årsmøtet vårt. Foreløpig forslag om årsmøtedato er mandag 4. mars
2013.

8.

Eline har fått mail fra en person som foreslår satsingsgruppe i sprang, ev.
kretstreninger. Mailen er ikke underskrevet med navn og det opplyses ikke hvilken
klubb avsender er medlem av. Linn skal undersøke litt om saken, så tar vi den opp
igjen på neste møte. NryF har ikke satsingsgrupper i sprang . Kretstreninger kan etter
hvert bli aktuelt, men rytterne må uansett betale treningssamlinger selv.

9.

Godtgjøring til banebyggere. Det har vært litt uklarhet om hvilke satser som gjelder
for klubbstevner. Mimi har vært i kontakt med banebyggerkomiteen, og har fått
beskjed om at det er satsene som finnes på rytter.no som gjelder, hvis ikke noe annet
er avtalt.

10. Ferd rideskolecup. Stevnet er avholdt på Sandslia og 2 ryttere er plukket ut for å delta
på finalen under AEG. Dette er Ida Grande og Else Kristine Ystgård, begge fra Verdal
og omegn Rideklubb .
11. Møte på Bårdshaug 9.-10. nov. Vi var invitert dit av STRyK. Det var bare Eline som
deltok. Det ble jobbet med terminlista. Ellers var det diskusjoner om KM og behovet
for utdanning av teknisk personell. Feil og stil- dommere er det vi særlig føler behov
for nå. Enighet om å forsøke et år til med 4 stevner i KM, før vi evaluerer ordningen.
Det blir dyrt for kretsen, men kanskje er det bra sportslig sett.
12. Invitasjon til pressekurs på Stjørdal. Ingen interesse.
13. Eline Gausen skal begynne på skole i Oslo. Hun vil fortsette i lederrollen inntil
årsmøtet.
14. Neste møte ? Slutten av januar. Eline må finne en dag hun er heime fra Oslo.

STYREMØTE I NTRYK 7.NOV. 2012
Til stede: Eline Gausen, Vilde Børstad, Linn Engan, Ellen Skavhaug, Mimi Oust.
Fraværende: Gunn Marit Bertheussen, Marita Stokke
1. Gikk gjennom referatet fra forrige møte.
2. Samling med STRyK på Bårdshaug. Eline Gausen og Linn Engan drar dit. Skal blant
annet diskutere treminlista, KM og behov for kurs for teknisk personell.
3. Eline refererte fra kretsledersamlinga. Oppfordret til å ha egne grenkontakter for
sprang og dressur innen styret. Grenutvalgene kan komme og hjelpe til å arrangere
stevner innen de små grenene, og ha med utstyr som trengs på f.eks. kjørestevner.
Skal være opplyst om dette på rytter.no. Kretsen må sende styrereferatene sine til
NryF.
4. FERD Rideskolecup. Vi vil prøve å få det arrangert hvis klubbene er interessert i å
arrangere.
5. Logo til NTRyK. Vi skal søke om å få bruke den samme som STRyK, men med våre

bokstaver.
6. Status regnskap. Lite penger igjen nå. Linn skal sende ut krav om kontingent fra
klubbene for 2011. Det som ble innkrevd i februar, var for 2010.
7. Audition i dressur for uttak til satsingsgruppe i Midt-Norge. STRyK sier de skal ordne
dette, med audition på Bruråk. Det vil bli sendt ut invitasjon til klubbene om uttak av
ryttere. Dette bør vi kunne få til i sprang også.
EVALUERING AV KM 2012.
Arrangørklubbene Steinkjer Rideklubb og Verdal og omegn Rideklubb var inv

Styremøte i NTRyK 23. september 2012.
Til stede: Eline Gausen, Gunn Marit Bertheussen, Vilde Børstad, Mimi Oust.
1. Gikk gjennom referatet fra forrige møte.
2. Evaluering av KM.
Sprang: Seniorklassen ble ikke arrangert, da det var for få kvalifiserte. Hva er årsaken til
dette? Gunn Marit skal undersøke hvor mange som har deltatt de siste årene.
Dressur: Få lag som deltok. Mange deltok på det individuelle mesterskapet. Hva var grunnen
til dette?
Burde ha et møte med arrangerende klubber og diskutere erfaringene her i Nord-Trøndelag.
Må også ta det opp med STRyK. Vi skal be om å få erfaringer fra siste KM som egen sak på
fellessamlinga på Bårdshaug i november. Det virker kanskje som at ryttere fra STRyK ikke har
lyst til å reise til Nord-trøndelag.
3. Terminlista. Frist for klubbene til å melde inn stevner for neste år er 1. oktober. Mail om
dette er utsendt tidligere. Eline sender påminnelse til alle klubbene.
4. Felles møte med alle klubbene i NTRyK. Forslag på onsdag 10. oktober på Mære. Da skal vi
sette opp terminlista og gi generell info. Klubbene kan møte med 2 representanter hver . I
tillegg kan de ta med en ungdomsrepresentant hver. Eline setter opp et forslag til sakliste og

sender ut til oss i styret til vurdering.
5. Vinterkup. Nye statutter bør lages. Det er for mye med 4 stevner i dressur og 4 i sprang.
Saken tas opp til diskusjon på møtet vi skal ha med klubbene. Denne sesongen kjøper vi
vinnerdekken på FK.
6. Kretslederkonferanse 19-21. oktober. Eline, Gunn Marit, Vilde og Ane Falck (Namsos) skal dit.
7. DDA-kurset er fulltegnet. Fra NTRyK er det påmeldt 6 deltakere.
8. Jakker til kretsen med brodering på . Mimi undersøker hos Terje. Eline sjekker hos Horze.
9. Neste møte. Vi møtes på Mære 1 time før fellesmøtet, dvs kl. 17.30 onsdag 10.okt.

Styremøte i NTRyK onsdag 22.aug. 2012.

Til stede: Eline Gausen, Linn Engan, Marita Stokke, Gunn Marit Bertheussen, Vilde Børstad,
Mimi Oust.
1. Referatet fra forige møte gjennomgått og godkjent.
2. KM Dressur-lag på Sandslia. Medaljer,dekken og sløyfer er ordnet av Sør-Trøndelag.
3. Bør ha et evalueringsmøte etter årets KM og vurdere erfaringene etter årets arrangement.
Med 4 ulike KM stevner blir det mye dyrere for kretsen, men det kan hende det allikevel er
positivt for sporten.
4. Felles møte med alle klubbene i høst. Må ta opp terminlista, samt forhold angående
proposisjoner osv. Skal prøve å få vår klubbutvikler Guro Grønningseter til å komme og
inspirere oss. Eline tar kontakt med henne.Tar sikte på 3. eller 4. nov., på Inderøya, med litt
god mat i tillegg.
5. DDA-kurset. 4 påmeldte fra NTRyK foreløpig og ingen fra Namdalen. Må prøve å få med
noen fler fra oss.
6. Vi har liggende en del små medaljer som Verdal er interessert i å kjøpe. Dette er greit. Må

finne ut pris. Eline gjør det.
7. Linn skal bestille rosetter til vintercupen. Skal også sjekke kjøp/leie av bankterminal.
8. Neste møte 24. sept.kl. 18.30

Styremøte i NTRyK mandag 21. mai 2012.

Til stede :Eline Gausen, Vilde Børstad, Marita Stokke, Linn Engan, Mimi Oust. Fraværende : Gunn Marit
Bertheussen, Ellen Skavhaug.

1.

Referatet fra forrige møte ble gjennomgått og kommentert.

2.

Gjennomføring KM. Steinkjer ønsker hjelp til å arrangere KM sprang. Vi synes det er best at de ordner
med medarrangør selv. Eller eventuelt sender ut forespørsel til andre klubber om å stille opp med
mannskap under sjølve stevnet.

2.

DDA-kurset. Kurset vil bli på Sandslia. Vi leier klubbhuset der, og klubben/rideskolen sørger for å
skaffe demoryttere. Kursavgifta settes til kr. 1000 for deltagere fra egen krets og kr. 1200 for andre. De
som blir godkjente aspiranter etter kurset vil få refundert 500 kr. Resten må klubbene betale. Mimi lager
og sender ut invitasjon.

3.

Søknad om aktivitetsmidler fra Nord-Trøndelag Idrettskrets. Idrettskretsen krever et dialogmøte med
NTRyK hvor vi presenterer arbeidet med aktivitetsutvikling i NTRyK. Eline tar kontakt med kretsen for
å avtale et møte.

4.

Viktig at alle klubbene er klar over at kretsen dekker reiseutgifter for teknisk personell fra og med
utvida klubbstevne. Vilde skal skrive om det på heimesida.

5.

Møter i NT-idrettskrets. Mange irrelevante møtetemaer for oss.

6.

Facebookside for kretsen. Vilde skal opprette ei åpen side for kretsen. Dette vil gjøre det lettere å
komme ut med informasjon til flere.

7.

Grønt kort og medlemskort skal kreves framlagt på stevner. Mimi sender ut info til klubbene om dette.

8.

Stewardkurs. Sør-Trøndelag Rytterkrets skal ha et kurs i forbindelse med D-stevnet på Øysand i
juni/juli. Vi vil få invitasjon til dette og må sørge for at noen fra oss også blir med på kurset.

9.

Kretsen skal dekke 500 kr. av kursavgifta for deltagere fra NT som har bestått sprangdommerkurs og
praksis.

10. Felles møte med alle klubbene i NT. Et slikt møte er positivt for å bedre kontakten med klubbene. Bør
arrangeres minst 1 gang hvert år. Viktig for å få soneutviklingsmidler fra Idrettskretsen. Eline vurderer
når og hvor.

11. Neste møte: onsdag 22. august.18.30. På Sandslia.

Ref. Mimi Oust

------------------------------------------Styremøte 11.april 2012 kl.18.30 på Sandslia.
Til stede : Eline Gausen, Vilde Børstad, Gunn Marit Bertheussen, Linn Engan, Ellen Skavhaug,
Marita Stokke, Mimi Oust.
Gjennomgang av referat fra forrige styremøte.
1. Eline har kjøpt dekken til vinnerne av vintercupen. Fikk fine ulldekken til redusert pris hos
Felleskjøpet. ( kr. 500 pr.stk.) Skal spørre FK om de kan sponse vintercupen til neste år, slik de gjør i
Sør-Trøndelag. Skal også kjøpe vinnerdekken til KM på FK.
2. Mimi har undersøkt om statuttene til KM. Det viser seg at NRyF i fjor utarbeidet maler for dette. Frist
for å melde inn endringer er 1. mars. Altså for seint for i år. Skal spørre STRyK om et møte om saken

og sørge for endringer i klassene og deling av individuelt og lag i egne stevner for KM til neste år.
3. DDA-kurs med Kjell Myhre blir på Sandslia 27. og 28. okt. 2012. Mimi lager invitasjon og sender ut
til klubbene, STRyK og Nordland Rytterkrets.
4. En ponnirytter har startet både hest-og ponniklasser i Vintercupen og ligger an til å bli plassert i
begge. Finnes det regler for dette? Hun kan bare bli premiert i en av kategoriene og får velge hvilken.
Alle klubbene oppfordres til å velge en ungdomsrepresentant i styret. Vilde får ansvar for å arrangere
en samling for dissse representantene. Kretsen bevilger penger til dette.
1. Tilbud om elektronisk tidtagerutstyr. Pris kr. 90 000. Altfor høg pris. Ikke aktuelt å kjøpe inn.
2. Tilskudd. Eline skal undersøke hvilke tilskudd vi har muligheter til å søke på og hva som kreves for
å søke.
3. Velger å beholde kretsens konto i SMN. Det vil koste kr. 130 pr. måned med nettbank.
4. Alle klubbene skal oppfordres til å sende inn opplysninger om tillitsvalgte til kretsen. Vilde legger
opplysningene ut på heimesida.
5. Kretsledersamling 19.-21.okt. 2012 i Oslo. Eline, Gunn Marit og Vilde drar.
6. Det har vært banebyggeraspirantkurs i Trondheim. Følgende personer fra Nord-Trøndelag deltok :
Thilde Helen Jahr Bråthen ,Stjørdal
Heidi Lien Bjerkan, Stjørdal
Aleksandra Stokke, Stjørdal
Birthe Vist , Innherred og Levanger
Trude Nesset, Blakstad
Roar Lykstad, Blakstad.

Disse må brukes. Vi prøver med en fadderordning. Utdannete banebyggere må ta med aspiranter på
hvert stevne de bygger.
7. Neste møte mandag 21.mai kl.18.30 på Sandslia. Eline kaller inn.
Ref. Mimi Oust

-------------------------------------------------------ÅRSMØTE 2011
Det var 17 stemmeberettigete til stede på møtet 29/2, som var på Mære videregående skole.










1. Innkallinga til årsmøtet godkjent uten merknad.
2. Saklista godkjent uten merknad.
3. Marion Kyrresdatter ble valgt til møteleder.
4. Mimi Oust ble valgt til skriver for møtet.
5. Marita Stokke og Tone B.Gjerstad ble valgt til å skrive under møteboka.
6. Lederen gikk gjennom årsmeldinga. Det kom kommentar om at navnene på VM- og NMvinnere fra Nord-Trøndelag burde vært nevnt i årsmeldinga. Årsmeldinga godkjent.
7. Regnskap og revisjonsberetning ble gjennomgått og kommentert av kassereren.
Godkjent.
8. Ingen inkomne saker.



9.

Valg :

Leder ( 1 år ):

Eline Gausen ( Verdal og omegn Rideklubb )

Styremedlemmer : Marita Stokke ( Stjørdal Rideklubb), ny, valgt for 1
år fordi
Eline Gausen hadde 1 år igjen som
styremedlem
.
Linn Engan (Namsos Kjøre-og
Rideklubb),
ny, 2
år.
Gunn Marit Bertheussen (Levanger og Innherred
Hestesportsklubb), 2
år
Mimi Oust ( Skeyna Kjøre-og Rideklubb ) 1
år
igjen.
Ellen Skavhaug ( oppnevnt av
Gloi
Islandshestforening)
Varamedlemmer ( 1 år ) :
Marit Lunnan (Skeyna Kjøre- og Rideklubb )

Innherred

Tonje Langfjord (Levanger og
Hestesportsklubb )
Tilde Heia ( Grong Hestesportsklubb )

Valgkomite :
Grong

Kårhild Hallager Berg , leder (
Hestesportsklubb) 1 år igjen.
Linda Indergaard ( Stjørdal Rideklubb ) 2 år igjen.
Henriette Skjelbred ( Verdal og omegn Rideklubb )

år.

Revisorer (1 år ):
omegn

Bjørn Erik Lundsaunet ( Verdal og
Rideklubb ), gjenvalg.
Anfinn Benan ( Lø Hestesportsklubb ), gjenvalg.

Referatet underskrevet av Tone B. Gjerstad og Marita Stokke

ny, 3

