
   

 

Referat styremøte torsdag 5. mai 2022  
Til stede: Mari Liaklev Trønnes, Lene Heistad, Gjertrud Øygard Hienerwadel, Maren Frydenlund (frem 

til 20:00), Katrine Sørensen Moe (frem til 20:00), Nora Austheim Christensen, Arne Espen Dillan og 

Elise Hermo Rusti,  

Sak 34-2022 Godkjenning av referat og innkalling 

Vedtak: Innkalling og referat godkjennes  

Sak 35-2022 (orienteringssak) Kort presentasjon av styret 

Styremedlemmene presenterer seg kort. Referent for møtet velges.  

Vedtak: Elise Hermo Rusti blir referent. 

Sak 36-2022: Årshjul 

Utsettes til neste møte. 

Vedtak: Leder sender ut årshjulet på epost til styrets medlemmer, inkludert varamedlemmer. 

Saken utsettes til neste styremøte. Dersom det er noe som må følges opp før neste styremøte, 

avklares det på e-post/Messenger.  

Sak 37-2022: DDA-kurs på Sandslia ridesenter 

Det planlegges å avholde DDA-kurs på Sandslia 21.-22. mai '22. Redegjørelse v/Arne Espen 

Dillan. 

Vedtak: Styret tar redegjørelsen til etterretning. Det mangler fortsatt noen deltagere for å få 

avholdt kurs, styret gjør en innsats for å få nok deltagere. Styret er enig i at vi dekker reisen til 

Kjell og at flybilletter kan bestilles.  

Sak 38-2022: Kretstreninger 

a) Generelt 

Vedtak: Leder sender ut en henvendelse til alle klubbene om det er aktuelt å være vertskap for 

kretstreninger i sprang og kjøring i høst. Leder sender ut en tilbakemelding til klubbene om 

hva vi har bestemt for kretstreninger i 2022. Dette blir også tatt med i neste nyhetsbrev.  

Leder foreslår at man utarbeider et oppsett for gjennomføring av kretstreninger. Innhold: 

Hvor, når, pris, oppstallingsmuligheter, antall, trener/instruktør, bespisning. Samt hvem har 

ansvar for hva. 

b) Sprang. Første kretstrening i sprang er planlagt avholdt 11.-12. juni. Det er kun Mære som 

er aktuell lokasjon denne helga. Det er ingen vertsklubb tilgjengelig, da helga kolliderer med 

andre arrangementer. 



   

Vedtak: Styret vedtar at kretstrening i sprang flyttes til høsten. Gjertrud jobber videre med å 

finne anlegg/vertsklubb og ny dato.  

c) Dressur. Det er kommet forslag til kretstrening i dressur den 16.-17. juli (med Silje 

Bjørnvik). Dette kolliderer med Trondheim Horse Show (sprang), i tillegg til at det er midt i 

sommerferien. Rytterforbundet planlegger å gjennomføre regionale breddesamlinger i dressur 

høsten 2022, samt vår og høst i 2023. Spørreundersøkelsen vi gjennomførte viser at det er 

ønske om kretstreninger i dressur i kretsen, men styret mener at behovet kanskje dekkes av de 

regionale breddesamlingene.  

Vedtak: NTRYK arrangerer ikke kretstrening i dressur 2022. 

d) Kjøring og feltritt. KM i kjøring er et samarbeid med STRyK, og man kan se på muligheten 

for samarbeid også for kretstrening. Det er lite treninger i kjøring i området. Rytterforbundet 

arrangerer regionale breddesamlinger i feltritt for hele regionen i STRyK, og styret mener at 

behovet kanskje dekkes av disse treningene.  

Vedtak: NTRYK arrangerer ikke kretstrening i feltritt i 2022. Elise tar kontakt med STRYK 

om det er aktuelt med et samarbeid om kretstrening i kjøring.  

Sak 39-2022: Fordeling av arbeidsoppgaver i styret 

a) Nyhetsbrev fra kretsen (4 ggr i året) har frem til nå blitt laget av Ingrid Opheim (IO). IO 

har sagt seg villig til å fortsatt lage dette for NTRYK. 

Vedtak: Styret i NTRYK ønsker fortsatt at IO lager nyhetsbrev og legger ut på nettsiden. 

b) Fordeling av grener. Forslag om at vi fordeler grenspesifikke ansvarsområder i styret. 

Vedtak: Arne Espen er kontakt mot dressur, Gjertrud er kontakt mot feltritt, Elise er kontakt 

mot kjøring, Katrine er kontakt mot sprang og Lene er kontakt mot teknisk personell. 

c) Stevnegodkjenning (inkludert NRYFstevne) 

Vedtak: Arne Espen er ansvarlig for stevnegodkjenning 

d) Sponsoransvarlig til KM 

Vedtak: Gjertud og Maren (vara) er sponsoransvarlig til KM.  

e) Premieansvarlig til KM (medaljer, rosetter, hestebånd og dekken) 

Vedtak: Lene er ansvarlig for premier til KM.   

f) Sekretær 

Vedtak: Sekretær går på rundgang for hvert møte.. Leder lager innkalling og saksliste. 

 



   

g) Webansvarlig 

Vedtak: Leder forespør Kathrine 

h) Grønt kort kurs ansvarlig. Gjertrud er dette i dag, men ønsker gjerne avlastning. Det må 

ikke være noen fra styret.  

Vedtak: Arne Espen sender forespørsel til Trine Holm Rotvold  

Sak 40-2022: Tilstandsrapport om NTRYK's vogn 

NTRYK har en vogn som er plassert på Mære landbruksskole. Kretsen har ikke store 

inntekter på utleie av vogna og kretsens medlemmer bruker ikke vogna. Vognas tilstand 

forringes med årene. 

Vedtak: Vogna selges. Arne Espen forespør Henriette Skjelbred eller Eva Letnes om en av de 

kan sjekke status på vogna for kretsen. 

Sak 41-2022: Arbeidsgruppe for eventuell sammenslåing med STRyK 

Leder har hatt kontakt med STRyK og med Kårhild Hallager, som satt i arb.gruppen som la 

fram forslaget på årsmøtet i NTRYK. 

Vedtak: Representantene for NTRYK i arbeidsgruppen er leder og nestleder i styret samt 

Kårhild Hallager. Arbeidsgruppen rapporterer til styret på hvert styremøte. 

Sak 42-2022: Videre styremøter 

Vedtak: Styret tar "fri" i skoleferien. Styremøter avholdes annenhver måned. Neste styremøte: 

15. august. Leder sender innkalling på teams. 

Sak 43-2022: Eventuelt 

Minner om at nye styremedlemmer bør lese kretshåndboka, som ligger her: 
https://www.rytter.no/klubb/rytterkretser 

Arne Espen oversender oppdatert årsmelding til leder. Denne må legges ut på hjemmesiden. 

Elise ordner slik at leder får tilgang til NTRYKs bankkonto. Leder oppdaterer 

brønnøysundregisteret og SportsAdmin.  

Det mangler fortsatt en del sponsorer til KM – styret oppfordres til å komme med forslag til 

sponsorer.  

 

          Ref. Elise Hermo Rusti 

https://www.rytter.no/klubb/rytterkretser

