
Kretsting 2022- Oppland Rytterkrets
Saksliste og referat:

1. Godkjenne de fremmotte representantene.
a. Gjovik: Irene Olsen, Silje Jorgensen, Eddie

Strandengen
b. Hadeland: Mako Madsen
c. Starum: Celina Tomta Kristensen
d. Stav: Lillian Hattestad, Veronica Jensen
e. Valdres: Caroline Nythun-Boe, Siv Anett Hagene
f. Styret: Turid Tomta, Trond Syvertsen, Lene Mari
lngvaldsen

2. Godkjenning av saksliste, innkalling og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til a
underskrive

a. Dirigent: Trond
b. Underskrift: Celina, Irene
c. Referent: Lene Mari

4. Styret 2021 (Se beretning)
a. Styret kom sent i gang. Kretsting 2021 i Juli, sa tok
det 2 mnd for man fikk underskrevet referat og fikk
tilganger. Derfor ble det dessverre kaos rundt dette.

b. Det har vaert en del jobb med a noste opp i noe
okonomisk etter tidl. Styre.

c. Ny klubb pa vei, tilknytning til Klones - Ottadalen
Hestesportsklubb

d. Toten Hestesportsklubb eksisterer ikke lenger
(2021)

e. Aktivitetstall / Se oppdatert beretning, vedlagt
i. Gjelder aktive medlemmer
ii. Typisk f.eks. medlemmer i
familiemedlemskap som ikke er aktive vil falle
utenforDette ma folges opp av den enkelte
klubb

f. For 2022 blir folgende klubber forte: Skeivoll og
Biri

g. Ant. Stevner totalt er ulikt fordi noen stevner har
flere niva, f.eks. D/LIE

h. Ingen FERD cup i 2021 pga Covid-19
i. KM 2021 ble dessverre en del kaos, ser bedre ut for

2022
j. GODKJENT- Ingen innspill fra puplikum

i. Onske om resultater pa hoyere niva for



kretsens deltagere
ii. Tilleggskommentar fra Leder: Stewardkurs

5. Regnskap 2020 og 2021
a. Endringer for 2022- Aktivitetsmidler krever at man
har arrangement, f.eks. Kurs, kretstreninger, saerlig
ting mot barn og ungdom osv.

b. Okt- balanse pa bok pga lite utgifter i kretsen pga
bl.a. kun 1 KM.

c. GODKJENT
i. Kommentar: Status utestaende fra tidl. Leder.
Har forsokt via Idrettskretsen, idrettsforbundet
og Rytterforbundet. Forholdet ma
politianmeldes iflg idrettskretsen - Klar
beskjed, leder (Trond) tar ansvar for dette.
Belop ca 16.000.

d. Sette underslag settes som fordring - Enstemmig
yedtatt
Dette fores da pa arsregnskapet for 2022.

6. Innspill
a. 0nske om Stewardkurs, Dommerkurs

i. Kretsen folger opp dette og undersoker
interessen

b. Ingen innkomne saker
c. Samhold i kretsen mangler - Burde vrert en

aktivitetsgruppe
i. Alt for darlig oppmote pa kretstinget Kan
man gjore noe for at dette skal bli obligatorisk?
ii. Kretstreninger ikke interessant for
medlemmene i kretsen, fordi folk kun vil trene
for egen trener

iii. Klubbene lurer pa om kretsen lever-Hva er
misjonen?

iv. Kretsen savner ogsa engasjement fra
klubbene

d. 0nske om flere cuper i kretsen
i. Opplandsmesterskap 2023?
ii. Styret i kretsen lager statutter som evt,
vedtas pa kretstinget 2023

e. Grensene til kretsen ift. nye fylker
i. Svar fra rytterforbundet: Ikke planer om noen
endringer forelopig

f. 0nske om teamsmote med styret i OPRYK og
ledeme i hver klubb

7. Kretsmesterskap Niva
a. Dressur: MC lag hest, LB lag jr/yr, LC lag ponni,



Dressur: MC/MB best, LC/LB ponni, LB/LA Jr/yr
i. Ingen onsker endring

b. Sprang: LC ponni, LC hest, LD lag hest
i. Ingen onsker endring

c. Feltritt: KC ponni, 80cm hest, 80cm hest lag
i. Enstemmig vedtatt at niva lag og ind hest ogsa
gar i KC

1. Bakgrunn for dette er flere mulige
arrangorer

d. Generelt
i. Fa deltagere
ii. KM skal vrere for alle, uten mulighet til a
kjope dyre hester mm. Hoyere enn
klubbmester, samtidig som ikke sa hoyt at det
utestenger. Ligge under NM/NM lag.

iii. Kleint a stille i KM hvis det er for lavt niva?
iv. De som kommer seg opp og frem, de onsker
heller ikke ri KM. KM er ikke sa interessant a
vinne for dem.
v. Tenke pa arrangoren ogsa.

1. Okonomisk risiko, onske om at kretsen
dekker mer av utgiftene.

vi. 0nske om mesterskap pr klasse, ikke niva.
Dette kommer fra forbundet, og kan ikke
endres.

1. Klubbene onsker at styret tar dette med
forbundet

8. Fastsette kontingent
a. Pr i dag 25,- pr stk - Leder (Trond) foreslar at den

blir staende. Folger aktivitetstallene.
b. Ingen innsigelser

9. Budsjett for kretsen
a. Litt utfordrende, da aktivitetstall er vanskelig a

stipulere
b. Inntekter: Kretskontigent, Bingopenger
c. Utgifter: KM, teknisk personell
d. Spm om kretsen dekker kurs - Deltager betaler

depositum, far tilbakebetalt ved bekreftet
autorisasjon. F.eks. Steward kurs koster ca. 6.000 a
arrangere.

e. Spm om hva som er planen for likviditet Kurs
teknisk personell, KM,

f. 0nske: Cup, Rekruttering, Fordeling til klubbene for
arrangement/tiltak

g. Fremdeles dekker kretsen teknisk personell 



aspiranter fra egen kretsEnstemmig vedtatt at
dette fortsetter

h. Frist for a sende inn krav: 05. Desember samme ar
Enstemmig vedtatt

10. Valg
a. Valgkomite:
b. Leder:

Lene Mari Ingvaldsen I ar (tom 2023)
c. Nestleder:

Trude Andresen (tom 2023)
d. Styremedlemmer:

Turid Tomta Kasserer (tom 2023)
Trond Syversen 2 ar (tom 2024)

e. Ungdomsrepresentant:
Celina Tomta Kristensen 2 ar (tom. 2024)

f. Vara:

g. Gront kort ansvarlig:

h. Kontaktperson NRYF stevne: Lene Mari Ingvaldsen




