REFERAT STYREMØTE I TROMS RYTTERKRETS
Tid:
Sted:

Lørdag 10.05. 2014 kl. 10:30
LGA-kantina, Strandvn. 68, Tromsø

Tilstede: Athina Myrvang, Martine Olaisen, Gudrun Kjelstrup, Kirsti Volden Andersen, Ellen
Sverdrup og Sissel Haugslien.
Roger Ingebrigtsen, Marianne Markussen og Inger Gåre meldt avbud. Marian Morris
ikke møtt.
Møteleder/ref: Sissel H
10/2014: ORIENTERINGSSAKER
a) Brev fra NRYF v/ Mari: Elin Gravdal overtar hennes funksjoner u/permisjon.
b) Orientering om Ishestforeningen v/Gudrun
c) Utviklingsforum 2014: Sissel og Roger fra kretsstyret, Inger og Ellen for Grønt
Kort-komiteen er påmeldt.
d) Dispensasjonssøknad fra Skånland v/Athina: Disp til 20x40-bane gitt, under
forutsetning av at baneforholdene utbedres til neste vårstevne. Grenleder fikk
skryt av styret for godt håndtering av saken!
e) Orientering om arbeidsmøte m/Roger, Ellen og Sissel 03.05.2014
f) Sissel inn i Troms Idrettskrets’ valgkomite (vara) på kretstinget 2014
g) Økonomi-orientering v/Ellen: Alle medlemsklubbene bortsett fra 3, har betalt
årets medlemsavgift til TRYK! Rekordtidlig 
11/2014: STRATEGIPLAN 2014:
Sissel gikk gjennom planen og søker Troms Idrettskrets om midler til det ekstra
kartleggingsarbeidet. Strategiplanen sendes ut på høring i klubbene med
høringsfrist 1. juli. Arbeidet ble ferdig fra styrets side 2 måneder før fristen pålagt ’
av kretstinget 
Strategiplanen 2014 enstemmig vedtatt.
12/2014: BREV TIL KRETSENS ANG KRETSTRENINGER fra NRYF
Innhold: Praktisk gjennomføring, retningslinjer og godkjenning av kretstrenere.
Styret anser saken som såpass komplisert og uklar at vi avventer erfaringer fra
”pilot-kretsene” og håndterer kretstreninger etter tidligere retningslinjer foreløpig.
Enstemmig vedtatt.
13/2014: STATUTTER NNM SPRANG/DRESSUR
Bakgrunn: Uklarheter som har oppstått i forbindelse med tildeling av NNM sprang

individuelt, Nordland.
Brev fra TRYK er sendt Finnmark og Nordland rytterkretser, der vi har redegjort
for saken og bedt om en tilbakemelding innen 15.mai 2014. Kopi til NRYF v/Elin
G og Kathinka M.
”Konkurranse”/ubetenksomhet mellom kretsene ang arrangement av større stevner
som kolliderer.
TRYK har bedt om et møte med kretslederne i Finnmark og Nordland under
Utviklingsforum i oktober 2014 for å diskutere samarbeidet kretsene mellom og
eventuelt endring av statutter.
Enstemmig vedtatt.
14/2014: 2014 – HVA SKAL ÅRET INNEHOLDE? Kurs? Seminarer? Tekniske kurs?
Clinics?
Styret har ikke mottatt ønsker om tekniske kurs fra medlemsklubbene i år.
Clinics – Athina håper dressurkomiteen kan ha clinic i forbindelse med kretstinget
i mars 2015.
Få kretstreninger i 2014, hvilket betyr liten inntjening på aktivitetsmidler til
kretsen fra idrettskretsen. KunMidt-Troms Hestesportsklubb arrangerer kvalifiserte
kretstreninger så langt. Hvorfor? Sissel undersøker.
Vi håper å kunne delta med for eksempel klubbledersamling under idrettsgallaen i
Tromsø til høsten.
15/2014: EVENTUELT
Kretskontakt kjøring har mottatt en søknad fra Hålogalandkuskene
Hestesportsklubb om godkjenning av kretstrening på Olsborg i juni og august
2014. Kretstreningene må oppfylle kravene til deltagere fra flere klubber og nivå for
å kunne motta aktivitetsmidler. Kirsti gir tilbakemelding til klubben.
Neste møte:
Lørdag 13.september 2014 kl. 10:30 på LGA-kantina, Tromsø
Møtet hevet kl. 12:50
Ref Sissel H.
Kirsti V. Andersen
Athina Myrvang
Gudrun B.Kjelstrup

Martine Olaisen

