Styremøte i Troms rytterkrets 08.05.2010
Hvor: Tromsø
Tilstede:

Roger Ingebriktsen, Caroline Hammari, Athina Myrvang, Marian Morris,
Kathrine Kongsli, Ellen Sverdrup, Marianne Pedersen

Sak 1/2010:

Flytting av NNM-sprang
Saken utgår, datoen blir som bestemt i statuttene.

Sak 2/2010: Samle de Nord-norske mesterskapene innenfor skoleferien
Det har kommet et sterkt ønske fra Nordland om å endre datoene for de
Nord-norske mesterskapene, slik at de blir arrangert innenfor skoleferien
på sommeren.
Vedtak: Roger Ingebrigtsen utarbeider et forslag sammen med Nordland
og Finnmark på mesterskapsdatoene og sender dette ut på høring til
klubbene.
Sak 3/2010: NNM dressur
Nordland har ikke muligheten til å arrangere NNM i dressur individuelt i
år og ønsker å tilby Finnmark eller Troms å arrangere mesterskapet.
Vedtak: Nordland får mesterskapet igjen om tre år. Finnmark
arrangerer NNM dressur i år.

Sak 4/2010: Endring i premiering for Hallmesterskapet i sprang individuelt
Alle kretsene er enige om at premieringen skal settes ned.
Vedtak: Premieringen blir satt til 700 – 500 – 300, lik KM
premieringen

Sak 5/2010: Eventuelt
1. Teknisk personell
Ved få kurs i Troms, er det da mulighet for å dekke noen utgifter til
utdanning av teknisk personell?
Vedtak: Ellen og Caroline utarbeider kriterier for dekning av
kursavgifter og reiseutgifter i forbindelse med
dommer/banebygger/stewardkurs og oppgradering av utdanning.

2. Søkand om dekning av dressurdommerkurs fra Inger Gåre
Vedtak: Kretsen dekker 2.500 kroner til utgifter i forbindelse med
dressurdommerkurs mot at Inger sender kvittering for reiseutgifter.
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3. Søknad fra Ryttersportsklubben NOR om å få
arrangere NNM i dressur for klubblag i september
2010.
Vedtak: Ryttersportsklubben NOR får arrangere mesterskapet.
4. Offentliggjøring av møtereferat for TRYK
Vedtak: Kretsen skal legge ut samtlige møtereferat på hjemmesiden,
unntatt saker som er konfidensielle, slik at kretsens medlemmer og de
andre kretsene kan lese våre referater. Caroline Hammari legger ut
referatene på hjemmesiden.
5. Nytt krav i KR - HorsePro
NRYF har i KR satt krav om at alle klubber skal ha dataprogrammet
HorsePro for å få lov å arrangere stevner.
Vedtak: Roger Ingebrigtsen lager et utkast til NRYF ang. saken hvor
vi kommer med våre reaksjoner på dette da programmet er kostbart
og blir en stor belastning for de som kun arrangerer klubbstevner.
Roger sender forslaget ut på høring til styremedlemmene, før han
sender det til NRYF.
6. Digitalt tidtakeranlegg til mesterskap
Tromsø ryttersportsklubb ble forespurt om å legge ut for et tidtakerutstyr
tidligere som kretsen ønsket å kjøpe, men ikke kan få spillemidler til. Mot
dette skulle TRSØ få oppbevare anlegget og bruke dette på stevner. Pr.
dags dato har ikke TRSØ anledning til å legge ut for tidtakeranlegget.
Vedtak: Roger Ingebrigtsen sjekker prisen for andre anlegg som er
rimeligere og legger det frem på neste møte.
7. Feltbanebyggerkurs
Kretsen ønsker å arrangere et feltbanebyggerkurs.
Vedtak: Ellen Sverdrup ordner med overnatting, lunjs, flybilletter
osv. Alle i styret bes om å hjelpe til med å rekruttere deltakere til
kurset.
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