Årsmelding 2017 for Nord-Trøndelag Rytterkrets.
Styret siste år:
Leder:

Elise Hermo Rusti

Nestleder:

May Randi Hatling

Styremedlemmer: Ina Egenes Brørs, Nina Stav, Marie Jenssen, Emilie Nilssen (ungdomsrepresentant)
Varamedlemmer: Marit Lunnan og Hege Klepp
Vi har siden forrige årsmøte hatt utfordringer med å samle styrets medlemmer på møter. 2 av
medlemmene signaliserte tidlig at de ville ut av styret. Vara Marit Lunnan har derfor vært med som
styremedlem gjennom året. Vi har ikke hatt en velfungerende kasserer, så leder Elise har også hatt
denne rollen.
Vi har tidligere hatt en ekstern regnskapsfører for kretsen, men dette ble avsluttet i 2016.
Kassererjobben har derfor også inkludert å føre regnskap. Her har styret fått en del hjelp fra hun som
tidligere var regnskapsfører.
Styret har hatt 8 styremøter siden forrige årsmøte. I tillegg har det vært kommunikasjon på epost,
telefon og facebook.
Vi har hatt et infomøte/ terminlistemøte med klubbene. 3 klubber møtte opp.
Elise har vært på flere ledermøter med idrettskretsen igjennom året, og styret var også representert
på Nordtrønderidrettens møteplass 2017 i oktober. Elise og Marit har hatt et dialogmøte med
idrettskretsen.
NTRyK arrangerte i februar et ungdomsmøte med informasjon om de ulike videregående skoler i
fylket som har hestetilbud. 3 skoler møtte og det var til sammen 25 stk på møtet. Vi har jobbet med å
fortsette å presentere den grønne plakaten for ungdomsidretten i kretsen og denne ble derfor også
vist fram på ungdomsmøtet. Plakaten ligger fortsatt ute på vår hjemmeside og vi har gjort det slik at
den alltid ligger øverst.
Det ble i 2017 arrangert 9 stevner i sprang, 4 UK og 5 D-stevner. I dressur ble det arrangert 11
stevner, 3 UK, 6 D-stevner og 2 L-stevner. Videre ble det arrangert 2 stevner i feltritt (knøttecup), og
2 i kjøring (dressur og presisjon). I tillegg arrangerte Stjørdal rideklubb Midt-Norsk Mesterskap for
nordlandshest/lyngshest i dressur, sprang og kjøring i Selbu. Bare 2 stevner ble avlyst.
Steinkjer rideklubb arrangerte KM i sprang. Det var ingen startende i KM senior, men det ble kåret
vinnere i KM junior/unge ryttere og KM ponni. I tillegg deltok 4 lag for hest og 6 lag i ponni.
Skeyna ride- og kjøreklubb arrangerte KM i dressur. Her var det ingen startende i KM senior, unge
ryttere/ junior og varmblods/kaldblodstravere. Det ble kåret vinnere i KM ponni og KM norske
hesteraser (nordlandshest/lyngshest, fjordhest, dølehest og norsk kaldblodstraver). Det var i tillegg 6
lag i ponni og 7 lag for hest.
I KM kjøring har vi felles statutter med STRyK og arrangerer KM annethvert år. I 2017 ble KM
arrangert på Solheim i samarbeid med Verdal og omegn rideklubb og Steinkjer rideklubb. Det ble
kåret vinnere i både KM individuelt og i KM lag.
Verdal og omegn rideklubb arrangerte Midt-Norsk Mesterskap i dressur på Sandslia. Her var det
ingen startende i junior og unge ryttere og kun 1 startende i senior. Det ble kåret vinner i ponni.

Kretskarusell ble arrangert, men det er fortsatt få som deltar. I dressur ble finalen i hest slått
sammen (LC/LB/LA). Det ble også finale i LC ponni. I sprang ble det finale i LC ponni, 60 cm og 80 cm.
Vi har for 2018 endret statuttene, slik at det kun blir 4 vinnere (ponni og hest i sprang og dressur),
uavhengig av hvilken klasse man starter. I tillegg skal resultatene beregnes ut ifra worldcup tabellen.
2 rideskoleryttere fra NTRyK deltok på finalen i Ferd Rideskolecup på AEG, Andrine Kristiansen fra
Verdal og Omegn Rideklubb og Emilie Olaussen Nilsen fra Skeyna Kjøre og Rideklubb. Donna Alstad
og Dagrun Neverås fra Verdal deltok i Comebackcupen.
Signe Skei ble nr 5 i NM young rider sprang utendørs. Marie Skei fikk bronse i NM innendørs for
junior. Både Rose Skei, Marie Skei og Signe Skei deltok i det internasjonale stevnet Kingsland Oslo
Horseshow i Telenor Arena i oktober. Alle tre rir for Steinkjer rideklubb.
Johanne Gjerdstad på Kappi fikk 3 plass og Julie Meyer på Thengur fikk 4 plass i NM 4.gang for junior.
I tølt junior fikk Johanne Gjerdstad og Kappi 2 plass. Begge disse to ekvipasjene rir for Gloi
islandshestforening.
Det har ikke vært arrangert kretstreninger i sprang eller dressur i 2017. I kjøring har det heller ikke
vært arrangert kretstreninger, men Nord-Trøndelag Rytterkrets arrangerte kjøretrening med Wenche
Johannessen på Sandslia Ridesenter 20.mai i forkant av det ene kjørestevnet.
Gunn Eva Killingberg fra Skeyna kjøre og rideklubb har tatt dressurdommer 1 i 2017 og Ingeborg Ardø
fra Verdal og Omegn Rideklubb har blitt dommeraspirant. Hege Skoglund fra Skeyna har utdannet
seg til banebyggeraspirant. Ellers har kretsen dekt konferanser og kurs for dressurdommere,
banebyggere, stildommere og steward i løpet av 2017.
Det er ikke avholdt noen kompetansekurs for kursholdere i Grønt Kort dette året, men det er
arrangert flere Grønt Kort-kurs i løpet av året.
Vi har i 2017 fått en god del mer tilskudd fra Norges idrettsforbund og Nord-Trøndelag
idrettskrets enn i 2016, det er blant annet grunnen til overskuddet på over 30 000. Vi fikk ikke
tilskudd fra Norges rytterforbund i 2017. Det er fortsatt store variasjoner fra år til år, noe som gjør at
det å drive NTRyK til tider blir utfordrende.
Grunnet lave tilskudd i 2016, har vi i 2017 vært meget forsiktig med hva vi har brukt pengene på.

