REFERAT STYREMØTE I TROMS RYTTERKRETS
Tid:
Lørdag 4.mai 2013 kl. 17:00 (etter Hallmesterskapet i sprang, TRSØ)
Sted: LaSperanza restaurant & Pizzeria, Redervn. 66, Tromsø
Tilstede: Gudrun Kjelstrup (Vikingur), Roger Ingebrigtsen, Athina Myrvang, Sissel Haugslien
Hanssen, Mariann Morris, Marianne Markussen.
Ellen Sverdrup, Martine Olaisen og Caroline Hammari meldt forfall.
Silje Fagerthun Kristiansen ikke møtt.
Møteleder/ref: Sissel HH
1/2013: ORIENTERINGSSAKER
a) Årets ryttere – plaketter delt ut under Hallmesterskapet i dag. Styret anmoder om
at utdeling skjer under mesterskap eller større begivenheter for å skape blest om
ekvipasjene og gjøre tittelen mer attraktiv.
b) Nyutdannet teknisk personell i TRYK – 11 kursdeltagere i januar 2013. Må være
med og bygge i to stevner før de blir aspiranter. Klubbene oppfordres til å benytte
kursdeltagerne sine, slik at de oppgraderes til SBBA.
c) Barneidrett – TRYK invitert til møte med NRYF sentralt 27.mai. Presisering av
regelverket påkrevet.
d) ”Hesteleiken”/”Lyngshestdagan” – uoffisielle stevner. Hvor står vi p.t.?
Athina orienterte om arbeidet med ”Hesteleiken” i Nordreisa. NRYF-grenene
under arrangementet søkes avviklet som D-stevne med dertil hørende reglement.
Fra neste år signaliserer Nordreisa Rideklubb at ”Hesteleiken” skal søkes om som
tradisjonsstevne som avvikles fast første helg i juli. Det gjenstår klargjøring fra
klubben om grener som tidligere er avholdt under ”Hesteleiken” ( for eksempel
galoppløp, barrel racing) skal videreføres og i tilfelle i hvilken form. Omsøkte
dato for 2013 kolliderer med mesterskap (NNM lag sprang) og må derfor vike.
Enstemmig vedtak: Nordreisa Rideklubb bes søke om å få arrangere
”Hesteleiken” som tradisjonsstevne på D-stevne-nivå første helg i juli hvert år.
Grenlederne i kretsstyret vil være behjelpelig med å få arrangementet inn i
godkjente former. Omsøkte dato for årets arrangement må vike pga
mesterskapsavvikling. Sissel sender mail til Nordreisa Rideklubb om vedtaket.
Lyngshestdagene – Alslaget for lyngshest jobber (sakte) med saken. Vi avventer
informasjon.
e) Lars Rasmussen – clinic. Positivt for deltagerne og tilskudd i kretskassa. Frister
til gjentagelse, men kanskje i klubbarrangement?
f) Referat; arbeidsmøte 9.2.2013 (vedlagt)
2/2013: TILDELING AV MESTERSKAP 2013
a) Arrangører 2013: HM sprang: TRSO
KM sprang: TRSO

KM dressur: MBHK
NNM sprang lag: MBHK
NNM sprang individuelt: Sletten, Nordland
NNM dressur individuelt: Bodø, Nordland
NNM dressur lag: Er forsøkt sendt videre til Finnmark uten
foreløpig respons.
b) Gjennomgang av statutter og fastsatte datoer
Grenlederne utarbeider et forslag til avviklingsdatoer og nivå og sender forslag til
høring i Finnmark og Nordland rytterkretser, da mesterskapsavvikling hvert år gir
masse hodebry for kretser, motvillige arrangører og lite interesserte ryttere. Noe
som kan gjøres for at mesterskapene skal bli mer attraktive for alle parter?
Enst. Vedtatt.
3/2013: TILDELING AV RYTTERSTIPEND
Forslag fra styret: Statuttene for utdeling av rytterstipend endres, slik at stipender
tilfaller ”Årets rytter” sammen med plaketten.
TRYK deler hvert år ut ca 10.000 kr. i stipend til ryttere som mener seg kvalifiserte
og sender sine resultater til kretsstyret før fastsatt frist. Styret mener at ordningen
ikke fungerer etter intensjonen og at en tildeling til ”Årets Ryttere” (2.500 kr til
hver) vil være med på å gjøre tittelen mer attraktiv blant rytterne og utgjøre et større
stipend til færre.
Forslaget legges fra for rytterkretstinget febr/mars 2013.
4/2013: UNGDOMSREPRESENTASJON i TRYK
Ungdomsrepresentantene i TRYK er på ingen måte oversvømt i arbeid. Styret forslår
at representantene utarbeider et info-skriv som sendes til alle klubbene via styreleder.
Enst. vedtatt
5/2013: EVENTUELT
a) Forslag til representant til NRYFs anleggskomite for Midt-/Nord-Norge.
Styret i TRYK understreker viktigheten av at Troms Rytterkrets fremmer forslag
på kandidat fra vår krets som representant for Nord-Norge, da dette anses som
riktig strategi i forhold til påvirkning av programsatsningsmidler/anleggsmidler i
årene framover.
Vedtak: Styrets medlemmer gis tenkefrist til 20.mai. Forslag til kandidat må
være leder i hende før 30.mai (se vedlegg)
b) Søknad fra TRSO om støtte til premiering under HM sprang 3-5.mai 2013.
Vedtak: Styret viser til vedtak av
om støtte til mesterskap. Det kan søkes
støtte til dekning av dokumentert underskudd av årsaker som arrangørklubben
ikke kan styre i etterkant av avholdt stevne. Søknaden kan dessverre ikke
imøtekommes. Sissel sender svar til TRSO
c) Søknad fra ishestklubben Vikingur om tilpasning/endring av kriterier for
kretstreninger i TRYK.
Vedtak: Styret avventer opplysninger om gjeldende praksis fra andre
rytterkretser. Gudrun gir tilbakemelding som Sissel sender ut på høring til
styremedlemmene.
d) Hjertesukk fra Mariann: TRYKs hjemmeside ”reklamerer” med å hjelpe
klubbene med teknisk personell til stevner. Det oppleves ikke slik og
opplysningene på hjemmesida må presiseres nærmere.

Vedtak: Tas til etterretning. Sissel sender mail til Caroline med nytt tekstforslag som klargjør arbeidsoppgavene for klubb og krets.

Møtet hevet kl. 19.35
Ref. Sissel HH underskrift protokoll: Athina Myrvang og Gudrun Kjelstrup

