REFERAT STYREMØTE I TRYK
Tid:
Torsdag 6.september kl 19.00 - iflg møteplanen 
Sted: Egon, Tromsø
Tilstede: Athina Myrvang, Roger Ingebrigtsen, Ellen Sverdrup, Sissel Haugslien Hanssen.
Meldt forfall: Marian Morris, Martine Olaisen, Silje Kristiansen, Ida Myreng ,
Bjørn Inge Bendiksen ikke meldt.

8 /2012

9/2012

ORIENTERINGSSAKER
A) Reglementsbrudd: a) Nordreisa Rideklubb
b) Stall Steinvoll, Lyngen
c) Kvænangen Rideklubb
B) NRYFs årskonferanse 2013; Høring til klubbene
C) HASTEVEDTAK; Tidtakeranlegg for KM/NNM-stevner i sprang. Troms
Rytterkrets dekker utgifter til leie av tidtakeranlegget til Tromsø
Ryttersportsklubb ved KM- og NNM-stevner i sprang, p.t. 5000 kroner. Evnt
Kjøregodtgjørelse for representant fra Tromsø RSK, som sender med en
kyndig person. Pga tidsnød er styremedlemmene forespurt på mail og har
sluttet seg enstemmig til forslaget.
Tatt til orientering.
UTDANNING TEKNISK PERSONELL
A) Aktivitetsplan for 2013
Roger sjekker om det er mulig å arrangere stewardog banebyggerkurs i løpet av høsten 2012/vinetren 2013.
Det blir krav om minimum 10 deltakere på hvert kurs.
Sissel sender mail ang interesse til klubbene. Tilbudet om kurs legges også ut
på hjemmesiden og på facebook-siden når dato og kurssted er klarlagt.
B) Seminar/kurs for feil- og stildommere i TRYK.
Styret har et ønske om å imøtekomme forepørselen fra grenleder sprang, men
ser behovet for oppfølging og videreutdanning for ALT teknisk personell i
kretsen. Styret ønsker å få til en felles teknisk-personell regional samling, der
TP i regionen (Troms, Nordland, Finnmark) inviteres til seminar. Seminaret
vil gjelde feil- og stildommere, sprangdommere, banebyggere, stewarder,
dressurdommere som får hver sine seminarer med respektive kursholdere.
Vi ser for oss felles bolker, der etikk, holdninger, verdier, rollemodeller,
omdømmebygging, RASK-regler og lignende er tema for alle deltakerne.
Roger og Ellen forespør NRYF sentralt om mulige kursholdere/økonomi.

Tilbakemelding til styret innen 20.september 2012.
Enstemmig vedtatt.
Kommentar: Bakgrunnen for henvendelsen om seminar fra grenleder sprang, er
tilbakemeldinger fra ryttere om at feil- og stil-dommere dømmer veldig ulikt og legger vekt på
forskjellige ting. Tilbakemeldingene spriker i både kommentarer – eller mangel på slike – og
bedømmingspoeng., og rytterne føler at det blir lite holdepunkter og veldig mye den enkeltes
skjønn, smak og ”trynefaktor”. TRYK ønsker mest mulig rettferdighet og samstemmighet. Vi
innser at alle som utfører teknisk personell-arbeid i kretsen jobber veldig alene for lite
betaling og ”mye kjeft”. TRYK ønsker imidlertid å motivere og inspirere til videre arbeid og
ser for oss at et felles møtepunkt kan være aktuelt.

10/2012

KRETSLEDERMØTET I OKTOBER
- innspill fra Troms
- Ungdomskonferanse
TRYK ser viktigheten av å delta på kretsledermøtet – ikke minst for å knytte kontakter
og dekker reisen for deltakerne.
Caroline H og Sissel HH reiser, sammen med ungdomsrepresentantene Cecilie G.
Hammari og Lene Andersen. NRYF dekker kost og losji.
Enstemmig vedtatt.

11/2012 CLINIC MED LARS RASMUSSEN
- TRYK arrangerer
- MBHK organiserer
TRYK ønsker arrangementet i forbindelse med ryttertinget/årsmøtet ca februar 2012.
Vi avventer svar fra Lars Rasmussen ang tidspunkt.
Styret ser for seg invitasjoner til ridelærere og trenere fra hele regionen – som
inspirasjon og motivasjon. Vi avtaler med Lars Rasmussen om priser og
organisering. Sissel holder tråden og går videre med saken.
Enstemmig vedtatt.
12/2012 EVENTUELT
- Ellen fraskriver seg hjemmesida pga arbeidspress. Caroline og Sissel får et
til å funke 
- NNM lag sprang i vår region får sjelden nok deltakere til å kunne arrangere.
Roger tenker i lag med Caroline og grenleder Martine og kommer med forslag.
- Ellen avventer behov for Grønt Kort-kurs i klubbene. Overgangsordningen
med krav til GK på UK går ut 31.12.2012.
- Roger tok på seg TRYK-hatten og delte ut premier under KM sprang, hvilket
ble godt mottatt. Athina/Ida/Martine sørger for at TRYK tar denne jobben også
under KM dressur Viktig for å vise både stevnearrangører og ryttere
tilstedeværelse fra TRYK –spesielt i KM. Godt jobba!
Møtet hevet kl. 21.10
Neste møte: 8.november 2012 i Tromsø. Athina ordner møteplass.

Ref Sissel HH

Vennligst meld fra om du kommer eller ikke pga servering.

Mvh Sissel HH, tlf 909 40 925

