
Referat 
 

Møte: Styremøte Buskerud 
Rytterkrets  

Tilstede: Stein Gravdal, Rill Rytter Fjøren, Andrine 
Bøygaard,  Ole Stokke, Ragnhild D. 
Lybekk, Kaja Ramfjord Møtedato: 29.08.2022 

Tidspunkt: 19:30 
Sted: Teams 
Møteleder:  Aina Glimsdal Bakke 
Referent: Kaja Ramfjord Forfall: Lina Ekornrud 

 
Agenda: 
Saksliste: 

o 32. Godkjenning referat forrige styremøte  
 

o 33. Innkommet post  
 

o 34. Økonomi  
 

o 35. Status Vintercup sprang/dressur  
 

o 36. Status Kretsmesterskap  
 

o 37. Kretsting for Buskerud Rytterkrets 2023 
 

o 38. Eventuelt  
 
 

 
Saksnr. Beskrivelse/oppfølging/vedtak Ansvar Tidsfrist 

32. Godkjenning referat forrige styremøte.  
Referat godkjent.  

Alle   

33. Innkommet post  
- Påminnelse om NM lag dressur er sendt ut til alle 

klubbene.  
- Tildelingsbrev på tilskuddsmidler fra Viken idrettskrets – 

vi får tildelt 18.393,-. Denne summen er basert på våre 
2490 medlemmer.  

- Et medlem lurer på å få dekt kursavgift for et 
dommerkurs i kjøring.  Stein sjekker opp dette med Elin 
Hilling  

- Top Spek cup: vi skal fortsatt ikke ha noen egne 
kvalifiseringsstevner. 5 medlemmer har allerede meldt 
interesse og det er sendt ut påminnelse til alle 
klubbene om at de må melde inn ekvipasjer som er 
interessert i å ri cupen snarest.  

- Hurum lurte på bistand i arbeidet om å få en 
dressurdommer til stevne 2-3 september. Aina fikset 
dette med dressurdommerkomiteen, og dommer er 
innhentet.  

Alle  

34. Økonomi 
Vi ligger litt bak på innsektsmidlene fra Bingoen, dette er 
fordi vi kun har fått en innbetaling i år. Vi håper på neste 
innbetaling snart.   

Stein  



Momsrefusjon skjer først i desember  
Vi ligger ellers i rute på Inntektssiden.  
Vi har litt økte stevneutgifter på KM, dette er fordi vi har 
en regning hengene fra i fjor.  

35. Status Vintercup sprang/dressur  
- Vi har lagt ut informasjon om datoer på nettsiden.  
- Vi setter opp de resterende stevnedatoene når vi lager 

terminlisten for 2023.  
- Vi har fått sponset dekken av Rytter’n til alle vinnere i 

sprang og dressur.  
- Vi må huske å promotere Rytter’n i invitasjon, regneark 

og evt. Finale klassenavn.  

alle  

36. Status Kretsmesterskap  
- Aina sjekker sløyfer  
- Kaja henter dekken og kjører de opp til Hønefoss. Vi får 

25% av 599,-  ink. Trykk på dekken.  
- Det er ca. like mange påmeldte som i fjor.  
- Andrine er klubbens representant under stevnet og hun 

deler ut medaljer.  
 

Aina, 
Andrine, 
Kaja  

3/9 

37. Kretsting for Buskerud Rytterkrets 2023 
- Forslag: 20. mars – Stein sjekker om idrettens hus er 

ledig.  

Stein/alle   

38. Eventuelt 
- Fristen for å søke om D-stevner er 1. oktober – vi 

sender ut en påminnelse til klubbene.  
- Ole setter opp et møte for å planlegge kurssesongen 

2023.  
- Dressurdommerkomiteen oppfordrer alle til å følge 

opp sine dressurdommeraspiranter, vi hadde kun 1 
medlem som faller under denne kategorien.  

- Godkjenning av stevneinvitasjon i dressur – Rill tar over 
denne oppgaven etter hvert og får opplæring av Aina.  

alle  

40. Møteplan 
- Mandag 26.09.22 
- Mandag 31.10.22  
- Mandag 28.11.22  

 

alle  

    
    

	
 

 

 

 

 

 

 


