
Referat fra klubbledersamling Troms Rytterkrets 26.11.22 

Til stede digitalt: Silje Winnem (9000-byen), Anne Soleng (Skjomen IL), Vera Jacobsen (Skjomen 

IL), Guro Sandsdalen (TRSØ), Sigrid Halvorsen (MTHK) og Caroline Hammari (RSKN). 

Til stede fysisk Bardufosstun: Stine Haldorsen (9000-byen), Helga Gåre (Hålogalandskuskene), Mia 

Eggum (HRKK), Kristina Schneider (MTHK), Benedicte Elvan Indregaard (SKÅN), Pål Brodtkorb 

(SKÅN) og Isabella Holand Roth (SKÅN). 

 

Sak 1: Hvem er TRYK? 

- Leder Stine Haldorsen (9000-byen) 

- Nestleder Erik Pontini (LANG), ansvar for anlegg 

- Pål Brodtkorb (SKÅN), ansvar for hest i trafikken 

- Vera Jacobsen (Skjomen IL), grenleder sprang 

- Kristina Schneider (MTHK), grenleder dressur og kasserer 

- Mia Eggum Storå (HRKK), Grønt kort-kontakt og ansvarlig for teknisk personell 

- Alida Storsteinnes (RSKN), ungdomsrepresentant 

- Helga Gåre (Hålogalandskuskene), vara og ansvar for sosiale medier 

- Roger Ingebrigtsen (KVAL), vara 

 

Sak 2: Hva gjør TRYK? 

- Primæroppgaver er: 

o Organisasjonsmessig bindeledd mellom forbund, krets og klubber. 

o Sportslig organisering og utvikling f.eks. stevnegodkjenning, teknisk personell. 

o Tilrettelegging av stevneaktiviteter. 

o Utdanning av teknisk personell.  

▪ Pr nå dekker kretsen utgifter for kurs/oppgradering til nivå 2, klubbene 

dekker dette for aspiranter og nivå 1. 

▪ Klubber kan sende kandidater til kurs andre steder i landet. Kretsen 

kan, etter søknad, dekke inntil kr 3000 for reiseutgifter. 

- Mer informasjon om krets og styret finnes på kretsens hjemmeside på rytter.no 

(forside-klubber-rytterkretser-Troms Rytterkrets). Kretsens epostadresse er 

troms.krets@rytter.no. 

 

Sak 3: Stevnesesongen 2023 

- Stevneønsker er gjennomgått og terminliste er laget. Denne blir lagt ut på kretsens 

facebook-side når den er renskrevet. 

- Mesterskap:  

o HM Dressur blir arrangert av MTHK andre helgen i oktober. 

o RSKN ser på muligheten for å arrangere KM Dressur. 

o Tromsø ser på mulighet for å arrangere HM Sprang. 

o Klubber som kan tenke seg å arrangere RM Sprang, eller andre mesterskap, 

bes sende søknad med ønsket helg, til grenledere Vera eller Kristina innen 

09.12.22. 



- I forkant av klubbledersamlingen sendte kretsen ut en menti-undersøkelse om ryttere 

velger trening hjemme eller stevne hos naboen.  

o Det kom inn 10 svar med hovedvekt på stevne hos naboen. 

o  En klubb melder at de fikk to stevner ødelagt da en naboklubb hadde trening 

samme helger. De gjennomførte stevnene, men det gikk egentlig ikke rundt. 

o Både stevner og treninger tjener på at de ikke kolliderer med naboen. Kretsen 

ønsker derfor å oppfordre klubbene til å ta hensyn til aktiviteten til 

naboklubber. 

o Treninger vil ikke bli godkjent som kretstreninger om de kolliderer med et 

stevne i samme gren, på samme helg og i samme område. 

- Svar fra Menti-undersøkelse viser ønsker om klasser fra LD-LA hest under RM 

Sprang. 

 

Sak 4: Kontingent  

- Styret bruker uhensiktsmessig mye tid på å purre på innbetaling av 

medlemskontingent. Hver klubb betaler en årlig kontingent til kretsen som pr d.d. er 

20 kr pr medlem innen utgangen av foregående år. 

- Pr nå er det ennå tre klubber som ikke har betalt: Vikingur, Storfjord ride- og 

kjøreklubb og Tromsdalen Rideklubb. 

- Klubber som ikke betaler kontingenten har ikke stemmerett på kretsens årsmøte, og vil 

heller ikke få utbetalt aktivitetsmidler. 

- Det var ikke ønskelig med å endre dagens praksis med at kretsen sender ut faktura i 

løpet av januar/februar der klubbene selv fører på beløp. Kretsen oppfordrer klubbene 

til å sikre gode rutiner slik at denne fakturaen blir betalt i tide. 

 

Sak 5: Grønt kort v/ GK-ansvarlig Mia Eggum Storå 

- Det arrangeres en del Grønt kort-kurs om ikke er godkjente av kretsen. ALLE GK-

kurs skal godkjennes av GK-ansvarlig i kretsen. 

- Se Norges Rytterforbund | Grønt kort for mer informasjon. På denne siden står alt 

klubbene trenger av informasjon. 

 

Sak 6: Teknisk personell i kretsen pr 26.11.2022 

- Dressur: 1 DDA, 2 DD1, 1 DD2 

- Sprang: 6 SSDA, 2 SSD, 6 SDA, 6 SD1, 1 SD2, 9 SBBA, 3 SBB1 

- Steward: 7 S1, 1 S2 

- Distanse: 1 DIDA 

- Kjøring: 1 KDDA-KD-KBBA 

- GK-kursholdere: 9 

- Det meldes inn behov for stewarder og banebyggere. 

- Kretsen v/ Stine har dialog med Norges Rytterforbund angående kostnadene som TP 

her i nord har ved å reise på obligatoriske kurs. En deltaker og et kurs kan fort ha 

https://www.rytter.no/sport/gront-kort


kostnader opp mot 10.000 kroner. Dressurdommere må delta på kurs/konferanse årlig. 

Sprangdommere har minimum hvert tredje år. Det jobbes med digitale løsninger hos 

de fleste grenene.  

- Kretsen dekker reiseutgifter for aspiranter for å motivere klubber til å bruke 

aspirantene på sine stevner. Følgende ordlyd er hentet fra en styremøteprotokoll fra 

2017: 

«Stønad til kjøregodtgjøring for aspiranter (gjelder sprang og dressur): Kretsen kan etter 

søknad fra klubbene dekke kjøre-regning til aspiranter fra andre klubber slik at aspirantene 

får nok praksis. Dette for å motivere klubbene til å bruke aspirantene i kretsen. Klubbene 

sender inn kopi av godtgjøring for teknisk personell sammen med reiseregningen fra 

aspiranten til kasserer. Vedtak av 17.11.11 og 09.06.12. Kretsen gjør oppmerksom på at det 

må søkes i samme regnskapsår som aktiviteten skjer. Søknader kan sendes gjennom hele året, 

men siste frist er 01.desember. Det er ikke mulig å søke om stønad fra tidligere år, dette da 

midlene omprioriteres.»  

 

Sak 7: Tidtakeranlegg 

- Det er kommet innspill om at kretsen bør ha et eget tidtakeranlegg som kan lånes ut til 

klubbene.  

- Forslag å ha en leiepris slik at reparasjoner/vedlikehold finansieres utenom «eget» 

budsjett.  

- Pr nå er det tre klubber som har eget tidtakeranlegg (Skjomen, MTHK og TRSØ). Det 

er evt to andre klubber som har behov for tidtakeranlegg.  

- Styret tar en videre vurdering av saken, og hvorvidt dette skal tas opp på årsmøtet. I 

den forbindelse er det ønskelig at klubber som ønsker at kretsen skal ha et 

tidtakeranlegg, sender innspill til styret. 

 

Sak 8: Aktivitetsmidler 

- Pr nå er fordeling av aktivitetsmidler slik:  

o Beløpet kretsen får ved tildeling av aktivitetsmidler (fra NIF) avhenger av hvor 

mange medlemmer kretsen har. Kretsen beholder 30 %, og 70 % fordeles på 

klubbene som har søkt om midler (eks en trening over tre dager teller som tre 

dager aktivitet).  

o Det tas en gjennomgang av hvor mange dager det har vært aktiviteter som 

tilfredsstiller kravene for tildeling. 

o Beløpet for midler som tildeles, deles på antall dager. Klubbene får et beløp for 

hver dag de har hatt aktivitet (eks en klubb har hatt to treninger â 3 dager = 6 

dager. Dagsbeløp er satt til 1000 kr. Klubben får da 6000 kr).  

 

 

 

 



Sak 9: Eventuelt 

- Oppstalling på stevner 

o Det oppleves at ryttere har en kritisk holdning til oppstallingsforhold da 

enkelte ryttere velger å ikke dra til et stevne om de ikke får en spesiell type 

boks/oppstalling. Oppstallingsforholdene i nord er langt bedre enn i sør. Det er 

ønskelig at klubbene tar en diskusjon om dette med sine ryttere, og snakker om 

hva som er akseptabelt å «kreve» av oppstallingsforhold.  

 

- Hest i trafikken 

o Pål har vært på møte med Troms Fylkestrafikk om hest i trafikken. Det ses en 

negativ trend der flere og flere er opptatt med mobiler, bruker airpods o.l. mens 

de rir. Dette fjerner rytters oppmerksomhet fra både hest og omgivelser. Dette 

er potensielt trafikkfarlig. Hva lærer de unge om dette? 

o Kretsen oppfordrer klubbene til å snakke om dette med sine medlemmer på en 

jevnlig basis. 

 

Sak 10: Sosiale medier 

- TRYK er aktiv på sosiale medier: 

 

o SNAPCHAT: Legg til : tryk-troms. Alle kan ha snapchatten til kretsen! Send 

mail til: Helga Gåre. Retningslinjer ligger ute på TRYK sine hjemmesider på 

rytter.no 

 

o INSTAGRAM: Troms_rytterkrets. Send gjerne ting vi kan dele, f.eks bilder. 

 

o Hjemmesiden på rytter.no 

 

o FACEBOOK: Troms Rytterkrets 

 

Referent: Kristina Schneider 

 

 

 

OBS: Svar fra de ulike Menti-undersøkelsene legges ved på de neste sidene. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


