Referat fra styremøte 18. april 2018
Tilstede: Victoria, Arne Espen, Tine, Anne Martha, Elise og Marit

1. Støtte til stevnedeltakelse
Vi har fått søknad fra Kari Heistad om støtte til stevnedeltakelse utenfor Trøndelag i
2017. Det er ikke satt av penger til dette i 2017 pga dårlig økonomi i 2016. Vi vedtar
at vi ikke deler ut støtte for 2017. Styret har satt av 10 000 til dette på budsjett for
2018, det blir derfor mulig å søke på dette i november 2018. Utbetalinger skjer i
desember 2018 hvis regnskapet gir rom for det. Elise svarer på mail fra Kari.
2. Søknad for støtte/ tilskudd
Styret snakket om hvordan vi kan søke om støtte og tilskudd til rytterkretsen. Det
finnes mange muligheter, bare man undersøker. Alle får i oppgave å undersøke til
neste styremøte.
3. Kurs i equipe
Sør-Trøndelag har satt opp kurs førstkommende søndag 22. april kl 15.00 -18.00. De
lurer på om vi vil være med å arrangere. Det er leie av lokalene som i så fall koster
450 kr. Vi informerer klubbene om dette. Arne Espen sender mail til klubbene og
legger ut på facebooksiden til kretsen.
4. Søknad om støtte for sprangbanebygger 2
Kretsen har fått søknad fra Gunn Marit Bertheussen om støtte for å ta
sprangbanebygger 2. Styret vedtar at vi ikke har midler til dette enda. Arne Espen
sender mail som svar fra kretsen.
5. KM statutter
•

KM dressur. Vi har fått en mail fra Verdal om at statutten ikke følger KR og
malen fra forbundet. Dette går på klassene for de norske hesterasene og
traverne. Dette har vi fått godkjent fra rytterforbundet tidligere. Styret leter
fram bekreftelse på dette. Elise svarer på mail fra Verdal.

•

KM sprang ok.

•

KM kjøring. Er justert og signert fra begge kretser.

6. RM statutter
•

RM dressur. Vi har endelig fått forslag fra Sør-Trøndelag. Det er fremdeles
noen små mangler. Vi svarer opp på dette før vi signerer.

•

RM sprang. Det er fremdeles noen små mangler. Vi svarer opp på dette før vi
signerer.

7. Premier RM lag dressur
Tine og Anne Martha har ansvaret for premier. De møtes for å få oversikt over premier.
Tine og Victoria deler ut premier under stevne på Verdal i mai.
8. GK-kontakt
Elise informerer resten av styret om prosessen.
9. Kretsvogna
Marit har laget en avtale med leie av kretsvogna mellom Mære og rytterkretsen. Avtalen
ble vedtatt og Elise signerer.
10. Påmeldingsfrist til stevner
Mange klubber setter påmeldingsfristen seint. Dette fører til sene startlister,
funksjonærlister og ryttermeldinger. Arne Espen lager et skriv om dette til klubbene i
kretsen og sender på mail + facebook.
11. Ungdomsgruppe facebook
Viktoria har vært i kontakt med Emilie som var ungdomsrepresentant tidligere. De jobber
med at Viktoria skal på ta over som administrator på ungdomssiden på facebook. Styret
synes også at det skal være med en voksen fra styret i denne gruppa. Arne Espen blir lagt
til.
12. Liste over trenere i kretsen
Vi synes det hadde vært fint å hatt en oversikt over trenere i rytterkretsen. Marit lager en
liste.
13. Pay and jump/ride

Elise informerer styret:
Det har over tid blitt arrangert pay and jump/ride rundt om i fylket. Kretsen har opplevd at
dette kan kollidere med stevner som står på terminlista, noe som er svært uheldig.
Klubbene som arrangerer pay and jump/ride møtte dessverre ikke opp på terminlistemøtet.
Videre har vi opplevd at det er blitt brukt teknisk personell på disse arrangementene, og vi
har derfor sendt en forespørsel til NRyF om dette. Vi har fått følgende svar:
«Om dommere dømmer pay and jump må det arrangeres som klubb/utvidet klubb eller dstevne, om de bruker teknisk personell fra nryf må det på terminliste som alle andre."

Dette vil si at Pay and jump/ride ikke kan bruke teknisk personell som er utdannet av
forbundet. I sprang kan hvem som helst dømme, men vi ser ikke at dette er praktisk mulig
i dressur. På Verdal har de kalt det banetrening/programridning, noe som er en god ide.
Elise har sendt en mail til de klubbene i kretsen som arrangerer pay and jump/ride og
informert om dette.
Nord Trøndelag Rytterkrets har fått ny mailadresse: mail@ntryk.no
Vi ber alle klubbene om å bruke den nye mailadressen.
Neste møte søndag 13.mai.
Ref. Marit Lunnan

