
Referat 
 

Møte: Styremøte Buskerud 
Rytterkrets  

Tilstede: Stein Gravdal, Rill Rytter Fjøren, 
Andrine Bøygaard,  Ole Stokke, 
Ragnhild D. Lybekk, Lina Ekornrud, Kaja 
Ramfjord 

Møtedato: 07.11.2022 

Tidspunkt: 19:30 

Sted: Teams 

Møteleder:  Aina Glimsdal Bakke 

Referent: Kaja Ramfjord Forfall:  

 

Agenda: 

Saksliste: 
o 46. Godkjenning referat forrige styremøte  

 
o 47. Innkommet post  

 
o 48. Økonomi  

 
o 49. Status Vintercup sprang/dressur  

 
o 50. Søknader om materiellstøtte  

 
o 51. Eventuelt  

 

 

Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist 
46. Godkjenning referat forrige styremøte.  

Referat godkjent.  

 

Alle   

47. Innkommet post  
- Comeback cup: deltager som er tatt ut er meldt til 

klassen/stevnet av BRYK v Stein. Han har også 

snakket med kvalifisert rytter direkte 

- Forespørsel om Grønt kort samling. Vi må 

rekruttere en ny grønt kort ansvarlig - alle i styret 

hører rundt i egne klubber i første omgang.  

- Geilo har søkt om utvidet klubbstevne 

førstkommende helg (klubbmesterskap) -  det er 

vurdert at dette ikke er et konkurrerende stevne 

for vintercupstevnet på Hønefoss, søknaden ble 

derfor godkjent.  

- Aina har gjennomgått stevnerapporten etter 

halloween cup på Hønefoss.  

 

 

 

 

 

Alle  



48. Økonomi 

Vi ligger der vi pleier å være.  

Det er litt få vintercup påmeldinger enn så lenge, men 

vippskontoen som er opprettet til Vintercupen fungerer 

godt.  

Det har ikke kommet noe mer penger fra Bingoen.  
Utgiftssiden er som forventet.  
Venter på momsrefusjon 
Vi må vurdere om vi skal redusere stevnestøtten slik at vi 
har en buffer. 
  

Stein  

49. Status Vintercup sprang/dressur  

- Vi ser en liten nedgang i antall påmeldinger i 

forhold til antall påmeldinger på samme tidspunkt 

i fjor. (Det gikk både et dressurstevne på Hønefoss 

og et sprangstevne på Grenland samme helg som 

det første vintercupstevnet i sprang, dette kan 

være noe av årsaken. Vi må prøve å holde VC 

stevner på helger der det ikke er annet på 

stevneplanen (der det er mulig).    

- Det er fremmet et ønske om å ha vintercup i 

dressur på 20x60 bane. Om vi går for dette så 

ekskluderer man potensielt arrangører, med 

mindre vi omformulerer statuttene. Dette 

evaluerer vi før sesongen 23/24. (kjører 20x60 der 

det er mulig og 20x40 der det er eneste mulighet)  

  

Alle  

50. Søknader om materiellstøtte 
Det har totalt kommet inn 4 søknader: 

- Hallingen søker om støtte til kamerarobot 
- Sylling søker om støtte til saler til 

rideskolehestene 
- Drammen Ryttersportsklubb søker om støtte til 

PC 
- DOR søker om støtte til innkjøpt hindermateriell.  

 
OBS: det er en forutsetning at klubbene stiller med 
representant enten fysisk eller på teams på kretsting for å 
være søknads berettiget. Dette er vedtatt av kretstinget i 
2021. 
 
Hallingen Hestesportsklubb har ikke deltatt på kretsting 
og søknaden deres vil derfor ikke bli behandlet. 
Vi står da igjen med 3 søknader og fordeler derfor 
15.000,- likt mellom de. 

- 5000,- til Sylling Rideklubb 
- 5000,- til Drammen Ryttersportsklubb 
- 5000,- til Drammen og Omegn rideklubb  

 

Alle  



51. Eventuelt 
- Oppsummering over stevnesøknader: Ole har 

laget en foreløpig plan basert på søknader som 
allerede har kommet inn og øvrige 
arrangementer. 

- Vi må huske å merke mail som ‘’ulest’’ om den 
ikke er behandlet på BRYK mailen slik at mail ikke 
går ubesvart. Aina videresender mail til rett 
styremedlem om noen i styret skal svare ut.   

- Vintercupstevne dressur på DOR går første helgen 
i februar.  
 

Alle  

 Møteplan 
- Mandag 28.11.2022 – Fysisk oppmøte kl. 18:00 
- Mandag 30.01.2023 
- Mandag 27.02.2023 
- Mandag 20.03.2023 – Årsmøte 
- Mandag 24.04.2023 
- Mandag 30.05.2023 
- Mandag 26.06.2023 

 

Alle  

 

 

 

 

 

 

 

 


