
Referat 
 

Møte: Styremøte Buskerud 
Rytterkrets  

Tilstede: Andrine Bøygaard,  Ole Stokke, Ragnhild 
D. Lybekk, Kaja Ramfjord 

Møtedato: 26.09.2022 
Tidspunkt: 19:30 
Sted: Teams 
Møteleder:  Aina Glimsdal Bakke 
Referent: Kaja Ramfjord Forfall: Lina Ekornrud, Stein Gravdal, Rill Rytter 

Fjøren 
 

Agenda: 
Saksliste: 

o 39. Godkjenning referat forrige styremøte  
 

o 40. Innkommet post  
 

o 41. Økonomi  
 

o 42. Kretsmesterskap   
 

o 43. Innkomne saker  
 

o 44. Eventuelt  
 
 

 
Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist 

39. Godkjenning referat forrige styremøte.  
Referat godkjent.  

Alle   

40. Innkommet post  
- Rytterforbundet ber kretsene gjøre opprydding på 

rytter.no. Vår kretsside er oppdatert i henhold til 
henvendelse.  

- Top spec uttak på resultat er i orden. De uttatte må 
selv melde seg på stevnet når påmeldingen åpner.  

- Det er sendt ut info til klubbene om steward 2 kurs 
- Bingo inntekter: Vi kan muligens forvente en nedgang i 

inntekter pga. høring om ny pengespillforskrift.  
- Vi har fått inn noen søknader om støtte til materiell. 

Søknadsfrist 1. okt. 
- Aina skal gå igjennom innkommende stevnerapporter, 

og «rydde» i innboksen BRyK 
- Det har kommet inn søknader om stevner fra 3 klubber 

pr dato . Dette tar vi nærmere på et senere møte.  
- Medlem som fikk innvilget dommerkurs i kjøring får 

ikke deltatt. Hun ønsker derfor støtte til kurs i Sverige. 
Vi sjekker opp om dette er kompetansegivende. 
Dersom det er det opprettholdes tidligere vedtak.  
 

Alle  

41. Økonomi 
 Alt er godt ivaretatt og i henhold til budsjett.  
Alle har betalt skyldige beløp til oss og vi har betalt alle 
innkommende regninger.  

Stein  



 
42. Kretsmesterskap 

Kretsmesterskap dressur 2022 ble avholdt på Hønefoss. De 
kjørte åpne klasser i tillegg, noe som var en stor fordel for 
klubben i forhold til det økonomiske. Det er dessverre ikke 
mange startende, kun 15 ponnier, 9 yr og 14 senior i 
lagkonkurransen.  
 
Innspill: det burde komme et generelt oppsett fra forbundet slik 
at det blir mer attraktivt både å ri og å arrangere. Dette sendes 
inn som forslag til forbundet.  

alle  

43. Innkommende saker  
- Vintercup: Poengberegningsskjema for dressur tar Kaja 

og Andrine tar sprang. Vi hører med Stein om han kan 
hjelpe til med påmeldinger samt innbetalinger.  

 
- Kretsting er booket på idrettens hus, Drammen 20. 

mars.  
 

- Elin Hilling ønsker å fratre som grønt kort kontakt. Vi 
må starte rekrutteringsprosessen. 

 

Alle, 
Andrine, 
Kaja  

 

44. Eventuelt 
 

- Regionssamling: er det noe ønske om å ha 
regionssamlinger i sprang? Dette skal rettes mest mot 
satsende ryttere, hovedsakelig 14-17 år (aldersgrensen 
blir muligens utvidet). Dette er nyttig da det skal gi en 
total pakke med både undervisning, mentaltrening, 
sitstrening og seminarer.  Forbundet ønsker i hovedsak 
arrangører med to ridehaller samt møtelokaler. 
Tilbakemelding; muligens fordelaktig å senke kravet til 
arrangør slik at man får flere potensielle anlegg å 
arrangere på. Det er ikke lett for kretser å arrangere, 
da klubbene ofte arrangerer weekendkurs med sine 
trenere selv. Likevel et godt tiltak!  

 
  

Andrine    

45. Møteplan 
- Mandag 31.10.22  
- Mandag 28.11.22  

 

alle  

	
 

 

 

 

 

 

 


