
                                                                                                                     

 

Referat styremøte Buskerud rytterkrets 23.08.2021 
Sted: Teams  
Tilstede: alle 
Fraværende:  
 
 
Sak 5/21 KM SPRANG/DRESSUR 2021 
Sprang avholdes 04-05.09 på Hønefoss 
Dressur avholdes 11-12.09 på Rosthaug 
 
Det er generelt få påmeldte i sprang. Men det ser ut til at stevnet vil være gjennomførbart.  
 
Dressuren sliter med og finne teknisk personell for og få gjennomført stevnet.  
Aina tar oppgaven med og hjelpe til og finne teknisk personell/ Søke TKR om dispensasjon til 
å gjennomføre stevnet med færre dommere.  
 
Knut Helge tar oppgaven med å hente sløyfelager hos Elin og bestille opp 
sløyfer/medaljer/vinnerdekken til Km  
 
Under neste styremøte må KM revideres og planlegge hvordan vi skal eventuelt arrangere 
dette videre. I 2020 ble det ikke avholdt Kretsmesterskap i BRYK.  
 
SAK 6/21 Buskerud Mesterskap 
I 2020 ble det arrangert BM istedenfor KM. I 2021 utgår dette arrangementet.  
Vi gjør en revidering av KM og ser nærmere på eventuell gjennomføring av BM i mars/april 
22.  
 
Sak 7/21 Kurs  
Det vil bli gjennomført Banebygger 1 (SB1) og Sprangdommer 1 (SD1) kurs under DOR’s 
Drammen derby 10-12.09 på Linnesvollen.  
Det er vår kursansvarlige Nils Nilsen som har tilrettelagt kursene sammen med kurslærerne 
Odd Ivar Pedersen og Ivar Alme.  
 
Det er kommet noen henvendelser på ønsker om dressurdommer kurs. Detter er meget 
komplisert å arrangere. Vi foreslår og se nærmere på når OARK og NRYF arrangerer disse 
kursene og heller sende kandidater dit.  
 



Vi prøver og få til SBBA samt SDA kurs i løpet av høsten også se på mulighetene til og 
arrangere oppgraderingskurs under Lier Horseshow i Drammen 2022.  Også stort behov for 
Steward kurs- 
Ole og Stein tar dette videre med kursansvarlig.  
 
Sak 8/21 økonomi  
Pr. dags dato har kretsen ca 140.000.- på bok.  
Kretsen har en sunn økonomi.  
 
Søknader for Støtte om materiell har frist 01.10.21. Det sendes ut en påminnelse til 
klubbene når det nærmer seg fristen.  
 
Sak 9/21 Oversikt Teknisk Personell  
 
Vi har fått flere henvendelser på om vi kan lage lister med personell innad i kretsen.  
Etter noe diskusjon om dette så viser det seg at NRyF har en funksjon for dette.  
Aina har i etterkant av møtet laget en enkel opplæring på dette.  
 
Sak 10/21 Vintercup  
 
Første vintercup stevnet i sprang er i Drammen 06-07.11 med andre runde i sprang på 
Hønefoss 20-21/11. 
Og i dressur er det fra Sylling et ønske om å arrangere et dressurstevnet 23-24/11- 
 
Vi må planlegge og få opplæring av Elin på det gamle Google Dox systemet ang påmelding i 
cupen.  
 
 
Sak 10/21 cuper  
 
Det har kommet henvendelser and TOP SPEC CUP.  
Dette er en ponni cup som har finale under KOHS.  Kretsen har ikke hatt noen kvalifiseringer 
i denne cupen.  
Vi kan ifølge statuttene ta Uttaket basert på Resultater.  
Vi samler opp interessenter og tar et uttak basert på dette.  
 
Sak 11/21 Stevneavgift D-stevner Dressur 
 
Forslag om revidering av startavgifter på Dressurstevner da dette ikke er oppdatert på flere 
år.  
Vi har en oversikt over veiledende priser.  
Aina tar dette videre med forbundet for og se om de har noen oppdaterte lister.  
 
 
 
 
 



SAK 12/21 HJEMMESIDE/FACEBOOK/MAIL  
  
Kretsen har flere eposter. Vi holder oss til å bruke buskerud.krets@rytter.no  
Knut ser nærmere på og få tilgang til denne mailen for flere brukere.  
 
RYTTER.NO har blitt oppdatert til det verre for oss i kretsen da det er vanskelig og finne 
gamle dokumenter. Det mangler også flere dokumenter her, Knut innhenter og laster opp 
det som mangler.  
 
Facebook- Wenche tar på seg oppdraget med å legge ut noe mer info her.  
 
Sak 13/21 eventuelt 
 
Referat fra styremøte sendes ut senest en uke etter styremøtet.  Evt innspill til referat 
sendes referenten uten opphold.  
Hvert møte skal begynne med og godkjenne sist møte.  
Møteplan fremover har blitt sendt til alle medlemmer i styret og er som følger frem til neste 
årsmøte. 
 
Møteplan 2021/2022 
Mandag 27. 09.21- 
Mandag 25.10.21- 
Mandag 29.11.21(siste i 21)- Oscar mat og Vinhus, Drammen, kl 18:00 – Julemøte. 
 
Mandag 10.01.22- 
Mandag 21.02.22 
Mandag 28.03.22 
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