
Referat styremøte Buskerud Rytterkrets 

Mandag 28.03.22 kl. 19.30  

Sted: Teams  

Til stede: Aina, Stein, Ragnhild, Lina, Rill, Ole, Kaja,  

Andrine  

Ikke til stede:  

 

Saksliste:  

15. Godkjenning av referat. Gjennomgang/oppfølging referat tidligere møter  

Godkjent. Vi skal sende en forespørsel til klubbene for å få innspill ang. Kretsmesterskap 
sprang. Hvordan skal vi øke engasjementet? Kanskje vi må ha mer personlig oppfølging ut 
mot klubbene... erfaring tilsier at det ikke er mye respons på de felles klubbmailene.  

16. Innkommet post  

Vi må følge opp ang idrettstinget, dette finner sted i juni.  

17. Økonomi  

Vi ligger godt an i henhold til budsjett.  

18. Nytt kretsstyre, fordeling av arbeidsoppgaver  

• Stein fortsetter med det økonomiske.  
• Ole fortsetter med stevnegodkjenning i sprang, Rill tar muligens over på sikt i dressur, 

men Aina fortsetter litt til.  
• Ole fortsetter med terminlister. 
• Lina blir kursansvarlig sammen med Stein og Ole.   
• Kaja fortsetter som referent  
• Kaja sjekker ang. Sponsor til vintercup 2022/2023  
• Andrine fortsetter som WEB assistent  
• Aina og Stein fortsetter med bankbetalinger sammen med nestleder, Andrine.  

 

19. Vintercupfinaler – dressur / sprang  

Finale i VC dressur ble avholdt på Hønefoss 19.-20. mars. Aina var tilstede på alle 
premieseremonier (bortsett fra MC). Bilder og resultater fra alle klasser ble lagt ut på BRyK 
sin facebookside.  

Vintercup finalen i sprang avholdes på Hønefoss 2-3. april. Aina har vært i kontakt med 
arrangør i forbindelse med utfordringer knyttet til baneforhold, arrangør har derfor fått 
godkjenning til å ha avridningen utendørs. Stevnet skal fortsatt avholdes i hovedridehuset. 
Wenche stiller som representant på premieutdeling og Stein regner ut resultater.  



 

20. Eventuelt  

Vi har masse medaljer til sprangmesterskap på Hønefoss, dette kan vi benytte i kommende 
mesterskap.  

Vi må høre om vi kan få disposisjon av forbundet til å legge ut satutter til KM etter fristen 
(fristen var egentlig 1. mars). Vi lager et forslag og sender inn.  

Forslag: ha et sekretariatkurs i regi av kretsen. Dette gjør oss mindre sårbare og 
personavhengige i forhold til stevnearrangering. Vi kan lage en håndbok/bruksanvisning til 
fordel for stevnearrangørene ¨Hvordan arrangere et stevne fra A-Å¨. Med dette verktøyet vil 
kanskje flere klubber ta på seg å arrangere stevner.   

 

 

 

Møteplan 

Mandag 25.04.22  

Mandag 30.05.22 - fysisk oppmøte?   

Mandag 27.06.22 

Juli- sommerfri? 

Mandag29.08.22  

Mandag 26.09.22 

Mandag 31.10.22  

Mandag 28.11.22 - årsavsluttning  

 


