REFERAT STYREMØTE I TROMS RYTTERKRETS
Tid: Lørdag 05.11.1216 kl 11:00
Sted: LGA-kantina, Strandveien 168, Tromsø
Tilstede: Athina Storås, Sissel Haugslien, Roger Ingebrigtsen, Ellen
Sverdrup, Stine Stangeland Haldorsen, Vera Jacobsen på skype.
Forfall: Martine Olaisen
Ikke møtt: Martin Dahl, Inger Gåre
Møteleder/ref: Sissel H
19/2016: ORIENTERINGER:
a) Henvendelse fra islandshestklubben Vikingur ang utdanning av teknisk
personell. Stine/Sissel har informert islandshest om at henvendelse kan skje
direkte til grenutvalget for islandshest sentralt i NRYF. Stine har kontaktet
grenutvalget med forespørselen og videresendt svaret til islandshest i troms.
b) Sissel orienterte om bistandssak Tromsø Ryttersportsklubb. TRYK bistår og
dekker utgifter ihht kretsoppgaver.
c) Troms fylkes Idrettsstipend; Harstad Hestesportsklubb kom med et innspill, men
ikke med konkret kandidat eller resultater. TRYK har dermed ikke søkt videre i
år. Sissel gir tilbakemelding til Harstad Hestesportsklubb.
Tatt til orientering.
20/2015: TILDELING AV MESTERSKAP OG TRADISJONSSTEVNER 2017
Tildeling av mesterskap og tradisjonsstevner for 2017 skjer UNDER
FORUTSETNING av at nye statutter med dertil hørende dato for avvikling og
Kriterier.
Ingen søkere til KM-stevnene.
Mange dressurstevner, færre sprangstevner
2 x 2 sammenfallende søknader på dato. Athina tar kontakt med gjeldende klubber
og forsøker å få til en løsning og samtidig forespør om KM-arrangement i
eksisterende omsøkte stevner. Athina forespør ila helga og gir klubbene frist til
10.november med tilbakemelding. Deretter går informasjon om fastlagt terminliste
til arrangørklubbene og til klubbene forøvrig.
Vedtatt
21/2016: FERDIGSTILLELSE STATUTT-ARBEIDET v/STINE

Statuttene for KM sprang og dressur, samt innføring av cup-klasser er ferdig.
Emne for siste avklaring: kriterier for kvalifisering i forkant av mesterskapsstevner:
Forslag:
1) Det skal være nok kvalifiserte ekvipasjer ( 3 stk) ved påmeldingsfristens utløp
for å kunne avvikle mesterskapsklassene.
2) Det skal være mulig å kvalifisere seg til mesterskapsklassene under D-stevneklasser på fredag i forkant av mesterskapene
3) Ved akkurat nok påmeldte ( 3 stk) ved påmeldingsfristens utløp og uforutsette
ting skjer, fx sykdom på hest eller rytter etter negativ frist. Stine tar kontakt med
TKr for å sikre regelverket.
Vedtatt.
22/2016: FORBEREDELSE KRETSHELGA 2017:
- verifisering av dato 03.-05.mars 2017
- avholdes ved Tromsø Rideskole
- KRETSTINGET 2017
- Lars Rasmussen- clinic. Lars har takket ja
- Introduksjon av Mounted Games i samarbeid med Alslaget for Lyngshest i
Troms og grenutvalget for MG v/ grenleder Eivind Kjuus. Sissel har kontakten.
- Informasjonssjef i NRYF, Geir A. Dahlhus, er invitert for å sette fokus på
kommunikasjon og mediastrategi
- Teknisk Personell-samling
- Ungdomssamling/Stallpotetkurs
- Kompetansekurs for Grønt Kort-kursholdere
Tromsø Rideskole har garantert 5 oppstallingsplasser. Vi må ha garanti for minst 5
til. Sissel har kontakten med TR.
Vedtatt.
23/2016: EVALUERING KRETSLEDERSAMLING/UTVIKLINGSFORUM,
UNGDOMSFORUM OG GRØNT KORTKONTAKT-SAMLING I NRYF
TRYK representert ved Sissel, Ellen og Martine i de forskjellige organene.
Oppsummering er tilsendt styremedlemmene. Styret gjennomgår innspillene og
innarbeider disse i TRYKs strategiplan 2017 etter behov.
24/2016: INNKOMNE SAKER
Ingen.
25/2016:

EVENTUELT:
a) STRATEGIPLAN 2017 Satsningsområdene i prioritert rekkefølge. Innspill:
viktig å være med tydelige i kommunikasjon og yte mer service til klubbene.
Strategiplanen ”tygges på” og legges frem til ny behandling på neste styremøte.
b) MOBBEKONFERANSE. OARK inviterer til 1-dags mobbekonferanse i
NRYFs lokaler, Ullevål stadion lørdag 26.11 2016.11.05
TRYK-styret mener det er svært viktig å delta på konferansen i det arbeidet
som ligger foran oss. Athina reiser på konferansen :-)
c) ØKONOMI ifm Km og cup´er.
Må diskuteres nærmere
Grenlederne tar imot påmelding til cup´ene. Frist 1.januar 2017
Eksterne midler må inn ifm cup/KM. Min. 10.000 kr.

Cup´ordningen har en prøvetid på 2 år. Evalueres i 2019.

Møtet hevet kl. 14.00
Ref Sissel H.
Sign Athina Storås

Roger Ingebrigtsen Stine S. Haldorssen Ellen Sverdrup

