
Styremøte NTryK  
 

Dato: 7. juni 2022 

Sted: Teams-møte 

Tid: 18.00- 20.00 

 

Sak 44-2022 Godkjenning av innkalling og sakliste. 

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

Sak 45-2022 Godkjenning av referat fra forrige styremøte. 

Vedtak: Referat fra forrige styremøte godkjennes, korrigert med innkomne merknader. 

 

Sak 46-2022 Signaturrett i Brønnøysundregisteret 

For lag og organisasjoner legges det inn hvilke personer som skal ha signaturrett for meldinger i 

Brønnøysundregisteret. Det må foreligge vedtak om dette. 

Vedtak: Styreleder sammen med ett styremedlem har signaturrett for Nord-Trøndelag Rytterkrets. 

 

Sak 47-2022 Sponsorer til KM 

Bakgrunn for saken: Det er lite sponsorer til KM, spesielt til KM sprang, som har to sponsorer. Det 

betyr at vi kanskje må tenke nytt omkring sponsorer generelt og til KM sprang spesielt. Leder har 

vært i kontakt med flere bedrifter som kan bekrefte at man heller vil gå tungt inn og sponse et helt 

arrangement enn «klattsponsing». 

Forslag: 

Det sendes en ny runde brev med tilhørende telefon, der bedrifter forespørres om sponsing. 

Ordlyden i brevet tilpasses den enkelte sponsor spesifikt. Det kan også gjøre det mer attraktivt for 

bedriften. Bedriften blir forspurt om å sponse arrangementet i sin helhet. 

Det betyr at krets og arrangørklubb kan profilere sponsoren i sosiale medier, på «sponsorvegg» på 

arrangementet og på Facebook. 

Arrangørklubben blir ansvarlig for å lage sponsorvegg. Logo for alle sponsorene henges opp, og det 

tas bilde av de premierte rytterne foran veggen. Sponsorer kommer frem av program, samt at det 

kunngjøres over høyttaleranlegg hvem som sponser arrangementet. Bedriftene gis mulighet til å 

levere tekst på et maks antall ord som kan leses opp. 

Evt overskytende sponsormidler legges i en sponsorpott som overføres til neste KM. 



Forslag til vedtak: Styret går inn for å sende nye forespørsler om sponsing med tillegg om å sponse 

hele arrangementet som beskrevet i saksunderlaget. Mari L. Trønnes og Maren Frydenlund tar 

denne oppgaven, spesifikt mot KM Sprang. 

 

Sak 48-2022 Kretstrening i sprang 

Kari Heistad er forespurt og har sagt ja til å ta den helga med kretstrening som er satt opp til 

høsten. 

a) Sted for kretstrening er ikke avklart. Kari Heistad har sagt ja til å ha det på Solheim, men 

det er også greit for Heistad hvis det gjøres fysisk på Sandslia.  

b) Forslag til kriterier for deltakelse på kretstrening (vedlegges sakslisten) 

 

Vedtak:  

Styret forespør om det er mulig å arrangere kretstrening sprang på Sandslia 29.- 30 oktober 2022 

med Kari Heistad som trener, og at Verdal og Omegn rideklubb blir vertskap for arrangementet. 

Verdal og omegn Rideklubb har takket ja (muntlig) til å være teknisk arrangør. Avventer formelt 

vedtak fra styret i Verdal. 

Kriterier for deltakelse på kretstrening vedtas med de endringer som framkom i møtet. 

 

Sak 49-2022 Kretstrening kjøring (orienteringssak) 

Rapport fra arbeidsgruppen om status samarbeid med STryK. 

 

Sak 50-2022 Nyhetsbrev juni 

Innspill til innhold i nyhetsbrevet for juni 2022? 

Innspill til nyhetssaker fra leder:  

• Internasjonal deltakelse i sprang av Skei-jentene 

• Birkelid Tullen, eier Henriette Skjelbred, ble førstepremiehingst på hingsteutstilling Eid 

• Arrangert landsstevne i dressur på Sandslia 

• FERD Rideskolecup – presentasjon av deltakere fra Nord- Trøndelag 

• DDA-kurs til høsten 

• Kretstrening sprang 

• Oversikt over kretsens stevner til høsten 

• Info/presentasjon av nytt styre 

• Oppfordre alle til å sende inn saker om smått og stort 

 

 



Sak 51-2022 Aktivitetsplan 

Gjennomgang av aktivitetsplan (vedlegges sakslisten). 

Vedtak: Følgende endringer føres inn i aktivitetsplan for 2022/2023: Dato for DDA-kurs endres til 

22.-23. oktober 2022. KM oppdateres slik at datoer som står gjelder for 2022 (ikke planlagt helger 

for 2023 ennå). Oppdatert aktivitetsplan vedtas. 

 

 

Sak 52-2022 Nytt tidspunkt for DDA-kurs 

Vedtak: Arrangeres helga helga 22.-23 oktober fra Kjell Myhre. Verdal og Omegn rideklubb v/Eva 

Letnes er forespurt om å stå som vertsklubb. De takker ja til å være vertsklubb. 

Arne Espen legger ut kurset i MinIdrett og publiserer i kurskalenderen på rytter.no 

Mari legger ut info på NTRyK-siden samt sender info til STRyK og MMRK. 

 

Sak 53-2022 1/2 års regnskap 

Gjennomgang av regnskap så langt i regnskapsåret v/Elise. 

Vedtak: Styret tar gjennomgangen til etterretning. Budsjett revideres på vårt møte i august. 

 

Sak 54-2022. Premiedekken KM 

Kretsen kjøper inn en beholdning med dekken i ulike størrelser, og har disse liggende. Slik at de da 

til hvert KM kan bestille trykk/brodering på dekkenet til de respektive klassene. 

 

Sak 55-2022 Eventuelt 

Informasjon fra STRyK den 1/6-22: Det blir sprangbanebyggeraspirant-kurs i Trondheim, trolig 24.-

25. september (trolig Bruråk eller Bratsberg).  

Det vi også bli arrangert stewardkurs.  

Midt – Norsk mesterskap for Nordlandshest/Lyngshest – utlån av kjegler ok – Mari sjekker 

eventuell leiesum med Nordlandshest/Lyngshest Midt-Norge. 

Styret publiserer informasjon om dette når dato/sted er fastlagt og oppfordrer medlemmer i 

NTRyK til å melde seg på. 

 

Årshjul NTRyK gjennomgått. 

 

Arne Espen Dillan - referent 


