
 

REFERAT STYREMØTE 25.09.22 

 

Tilstede Bjørn Berntsen, Martin Pedersen, Elin Grindvold og Frøydis Wardenær 

 

Sak 1 

 

Gjennomgang av siste styremøtereferat 

 

Sak 2 

 

Mentaltrening og fysisk treningsdag med Ann Cathrin Lubbe og Henning Skarud . Henning Skarud har 

sagt seg villig til å avholde en fysisk økt. Prøver å finne en dato som passer begge partene samt evt 

kjøre både via fysisk oppmøte samt via teams. 

 

Sak 3 

 

Prøver å få til et steward 1 kurs og et evt sammarbeide rundt dette med Oppland rytterkrets. Kurset 

som sist ble avholdt i Trondheim ble raskt fulltegnet og hadde venteliste så det er tydelig at det er et 

stort behov. Elin undersøker dette nærmere. 

 

Sak 4 

 

Forbundets frist for ønske av L og E stevner var 15 september. Kretsen setter derfor opp 

terminlistemøte den 13.november klokken 12.00. Prøver å få leid lokalene på Forstman Norsk 

Skogmuseum.  Fristen for å sende inn ønsker blir satt til den 30 oktober 2022.  Frøydis lager 

invitasjon til møtet.  

 

Sak 5 

 

Gjennomgå evt endringer i statuttene til KM og HM 2023 om man skal holde på LA / MC eller øke det 

til MB i dressur. Det er en vanskelig balansegang med tanke på å få nok startende og få noe å strekke 

seg etter. Samtidig se på mulighetene til å øke interessen for KM.  Se på mulighet for mulighetene for 

sponsorer i klassene.  Evt mulighet for vandrepokal til vinnere og litt bredere mediedekning av 

stevnene. Lufte ideer på terminlistemøte. Forslag om at de beste fra HERK sitt KM samt de beste fra 



Oppland møter hverandre til et innlandsmesterskap. Elin lufter også dette for Oppland når hun 

snakker ang steward kurs. Lufte ide om ny cup som kanskje kan kan øke interessen for 

stevnedeltagelse.  

 

Ang startavgifter, ser stor variasjon i kretsen så Bjørn sender inn forslag til forbundet om det er mulig 

å legge inn et tak på det.  Samtidig så legges det inn forslag om ønske at LM ponni settes til to LA 

klasser i stedet for LA og MC.  

 

Sak 6 

 

Lovnormen må oppdateres. Frøydis hører med Els Mari om hun har referatene fra forrige årsmøte og 

terminlinstemøte 2020/2021.  Frøydis oppdaterer lovnormene så fort de nye vedtakene er på plass. 

Sjekker ut hvordan alle dokumentene kan samles. Martin lager en delbar mappe på kretsen sin 

dropbox hvor de delbare dokumentene skal ligge. Den skal godkjennes på årsmøtet siden vi pr dd 

ikke har noen lovnorm å referere til. Lovnormen bør legges ut på kretsen sin hjemmeside inne 1 

november. 

 

Sak 7 

 

Legger ut info om samlingshelgen i sprang i oktober. Frøydis undersøker om mulighet for lignende i 

dressur 

 

Neste styremøte 13.11.22 kl 11.00 


