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SAKSLISTE: 

 
1. GODKJENNING AV FRAMMØTTE REPRESENTANTER   

( Representasjon se reglement for Nordland rytterkrets) 
 
2. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN. 
 
3. VALG AV MØTELEDER,  

VALG AV SEKRETÆR FOR SÆRKRETSTINGET.  
VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN. 

 
4. ÅRSMELDING 2019 
 
5. REGNSKAP 2019 v/kasserer 
 
6. Innkomne forslag: 

 
a. BUDSJETT 2020 

 
7. VALG I H.H.T VEDTEKTENE. 

Valg av, leder, kasserer, 2 vararepresentanterm ungdomsrepresentant, grenledere, 
revisorer og ny valgkomite. 
 

Valgkomiteen legger fram forslag og består av:  

Leder 1 år Vibeke Rishaug, Sandnessjøen  

Medlem Marte Vonheim, Brønnøysund  

Medlem Kamilla Brattøy Hagevik, Meløy  

 
 
 

VEL MØTT.  
 

 
 
 



REFERAT SÆRKRETSTING NORDLAND RYTTERKRETS 

LØRDAG 21. november kl.12.00 – Sted: digitalt nettmøte  
 

1. GODKJENNING AV FRAMMØTTE REPRESENTANTER  - Godkjent 
( Representasjon se reglement for Nordland rytterkrets) 

Vidar Iversen – Nordland rytterkrets 
Bente Næss – Nordland rytterkrets  
Rebecca Krogh Strøm – Nordland rytterkrets 
Frode Haugen– Nordland rytterkrets 
Stig Våtvik – Nordland rytterkrets 
Malin Jøsevold – Polarsirkelen Hestesportklubb 
Linn Kristin Kristiansen– Polarsirkelen Hestesportklubb 
Kine Merete Holm Dybvad – Holand Hestesportklubb. 
Rune Martinussen – Syv Søstre Hestesportklubb 
Susanne Jøsevold– Polarsirkelen Hestesportklubb 
Ann-Lisbeth Lieng - Bodø kjøre- og rideklubb 

2. GODKJENNING AV INNKALLING, SAKSLISTE OG 
FORRETNINGSORDEN - Godkjent 
Det kom inn forslag om ikke å godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden, da 
sakspapirer ikke forelå innen en uke før møtet. Innkallingen har vært tilgjengelig over en uke. 
Det er foretatt en avstemming i Teams – og resultatet er at innkalling, saksliste og 
forretningsorden er godkjent. 

3. VALG AV MØTELEDER - Godkjent 
VALG AV SEKRETÆR FOR SÆRKRETSTINGET.  
VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN. 
Stig er sekretær og møteleder 
Malin og Linn underskriver protokoll. 

4. ÅRSMELDING 2019 - Godkjent 
 
Styret har holdt tre møter og behandlet om lag 28 saker frem mot årsmøtet som var berammet 
til slutten av mars-20. På grunn av Korona / Covid 19, sitter vi her i dag 20. november 2020 
og avholder årsmøte for 2019 på Teams – et digitalt nettmøte med noen tekniske utfordringer 
som jeg håper vi løser. 
 
Mye av forespørsler og arbeid kretsen har hatt er knyttet til endringer i stevner, flere stevner, 
avlysning av stevner m.m. Det meste av korrespondansen i styret gjøres pr. skype eller på 
messenger. Mange av henvendelsene vi får trenger raske avgjørelser og svar. Dette gjør at 
mange møtepunkter blir på messenger og gjerne litt ad-hoc.  
 
Klubbene i nordland har virkelig stått på og arrangert mange stevner i 2019. Nærmere 50 
stevner sto på terminlisten i Sprang, dressur og kjøring. 
 
Sissel Bjørklund i Polarsirkelen Hestesportklubb ble tildelt pris fra på 10000,00 fra Hest360 
fondet som blant annet Martha Louise er en representant for. 
Vi har fått en dommer II i kretsen – Vidar Iversen. 



Vi har fått en banebygger II i kretsen – som er Anita Heidi Nilsen. 
 
Kretsen ønsker å fokusere mer på utdanning av teknisk personell og ønsker å ha høyrer fokus 
på dette fremover og støtte utdanning av teknisk personell. 
 
Styret har bestått av: 

• Leder Stig Våtvik  
• Camilla Martinussen Nestleder 2 år:  
• Kasserer: Frode Haugen  
• Styremedlem Bente Næss  
• Styremedlem Vidar Iversen  
• Ungdomsrepresentant  Thea Sofie Iversen  
• Varamedlem Rebecca Krogh Strøm  
• Varamedlem Tina Bjørklund  

 
Grenleder sprang Jannicke Nystad (Heidi Bråten tok over mot slutten av 2019) 
Grenleder i kjøring Eva S Winther 
Anne Kvien grenleder i dressur 
 

Årsmelding fra grenleder i sprang nordland rytterkrets året 2019 
 
I 2019 ble det arrangert 19 sprangstevner i Kretsen. 

• 8 D-stevner 
• 9 UK-stevner 
• 1 L-stevne 
• 1 DI-stevne 

 
Alle 19 stevner på terminlisten for 2019 ble gjennomført. 
 
ARRANGERENDE KLUBBER I 2019: 

• Bodø Ride-og Kjøreklubb,  
• Brønnøy Hestesp.klubb,  
• Meløy Hestesp.lag,  
• Mosjøen Kjøre -og Rideklubb,  
• Polarsirkelen Hestesp.klubb,  
• Sletten Kjøre&Rideklubb,  
• Syv Søstre Hestesp.klubb,  
• Holand Hestesp.klubb,  
• Okstindan Hestesp.klubb. 

 
KM-2019: 
Ble arrangert av Polarsirkelen Hestesportklubb 31.-01.09.2019. 
Vinnende ekvipasjer: 
 
Kretsmester i Ponni: 

• Gull: Emma Elise Jensen – De La Marcos Oliver, Polarsirkelen Hestesportklubb 

• Sølv: Kaisa-Tua Nævermo Sand – BB Monroe Lady, Sletten kjøre- og rideklubb 

• Bronsje: Marie Trælvik – Max Lad, Brønnøysund Hestesportsklubb 



 
Kretsmester i Senior: 

• Gull: Emma Kristine Vonheim – Optimus Prime, Brønnøy Hestesportsklubb 

• Sølv: Marthe Yvonne Vonheim – Che Che Lox, Brønnøy Hestesportsklubb 

 
Ellers er det blitt arrangert «Vårslæpp» av Polarsirkelen Hestesportklubb 25.-26.05.2019 og 
«Sommerhopp» av Brønnøy Hestesportsklubb 15.-16.06.2019. Disse stevnene er ekstra gøy 
og gir ryttere mulighet for å vinne flotte premier.  
 
Gratulerer så mye til alle, både to og firbente som har deltatt i 2019.   
Tusen, tusen takk til alle klubbene som har stått på under året for å få alt dette til, uten dere og 
alle deres frivillige hadde det ikke blitt et eneste stevne.  
Undertegnede har inntrykk av at klubbene samarbeider godt og at kvaliteten på stevnene er 
meget bra. 
Takker for meg og ønsker dere lykke til videre. 
 
Jannicke Nystad 
Grenleder i Sprang 
 

Årsmelding for 2019 grenleder i kjøring, Nordland rytterkrets 
  
I 2019 ble det arrangert fire kjørestevner i Nordland. Det var planlagt flere, men på grunn av 
ulike årsaker ble noen avlyst. Også dette året var det flere ulike arrangørklubber. 
  
Holand hestesportsklubb (HHSK) arrangerte utvidet klubbstevne i dressurkjøring 19. mai. 
  
HHSK arrangerte D-stevne i dressur- og presisjonskjøring 15.-16. juni. 
  
Okstindan hestesportsklubb skulle arrangere KM i DMP, men stevnet ble dessverre avlyst på 
grunn av for få påmeldte. 
  
Brønnøy hestesportsklubb arrangerte D-stevne i dressur- og presisjonskjøring med innlagt 
maratonhinder 12.-13. oktober. 
  
HHSK arrangerte utvidet klubbstevne i dressur- og presisjonskjøring 14.-15. desember. 
  
Kusker fra Nordland har også i 2019 deltatt på stevner utenfor vårt fylke. Her vil vi spesielt 
trekke fram Hedda Sandnes (på det tidspunktet 13 år) og ponnien Rocka Beauty fra Okstindan 
hestesportsklubb som ble tatt ut til å representere Norge i Nordisk mesterskap i kjøring på 
Bjerke. 
  
Flere kusker har også deltatt på kjørestevner i Sverige og gjort en god figur. 
  
Det arrangeres kjørekurs flere steder i kretsen, og det er gledelig at stadig nye kusker og 
hester blir aktiv i kjøresporten. 
  
Gratulerer til alle som har fått gode plasseringer, og takk til alle som har bidratt for å få opp 
kjøreaktiviteten i Nordland. Vi retter en stor takk til arrangørene, sponsorene, teknisk 



personell, rytterne, trenerne og ikke minst alle de frivillige ildsjelene i klubbene rundt 
omkring. 
  
Eva S. Winther 
Grenleder i kjøring, Nordland rytterkrets 
 

Årsmelding for dressur - Nordland rytterkrets 2019 (tall i parentes er for 2018) 
 
I 2019 ble det arrangert 17(15) dressurstevner, hvor 9(6) av disse var D-stevner og 8 (9) var 
UK.  
 
Totalt antall startende i dressurstevner, arrangert av kretsen, er 741 (687) stk. 
 
Det er 8 (7) klubber som har stått som arrangør av disse stevnene:  

• Sletten kjøre og Rideklubb,  
• Mosjøen Kjøre og Rideklubb,  
• Okstindan Hestesportklubb,  
• Holand Hestesportklubb,  
• Meløy Hestesportlag,  
• Bodø Ride og Kjøreklubb,  
• Syv Søstre Hestesportklubb og  
• Brønnøy Hestesportklubb. 

 
Det har vært 3 runder for å avvikle Nordlands cupen. Mosjøen Kjøre og Rideklubb (finaleen), 
Sletten kjøre og rideklubb og Syv Søstre Hesteportklubb samarbeidet om arrangementet. 
Finalen gikk den 28. – 29.09.19 med følgende resultater: 
 
Gull LA/MC hest: Emilie Josefsen, Comefast. Mosjøen Kjøre og Rideklubb. 
Ingen vinnere i de andre klassene. 
  
 
Kretsmesterskapet ble arrangert av Brønnøy, med finale den 08.09.19, og følgende resultat: 
Gull ponni, Hannah Hammernes, Meltvedt Mayfair Rosso. Fauske Kjøre og Rideklubb  
Gull senior, Anne Kristine Gregersen Vonheim, Louis. Brønnøy hestesportklubb 
Det var for få startende til junior klassen. 
 
Grenleder Anne Kvien 
 

Grønt kort kontakt, årsmelding 
 
Vi har  i 2019 hatt gjennom 99 personer , både  voksne - ungdom  og barn . 

Disse er fordelt slik : 

• Korgen  25 stk  

• Valnesfjord  11 stk 

• Meløy   25 stk  

• Sømna  8 stk 

• Sandnessjøen  30 stk  fordelt på 2 helger 



 

 

Det kom en del nytt i 2019 på kursmaterialet og dette har kursholderne fått fritt spillerom til 

å prøve seg frem med og finne ut hva som passer for dem i undervisningen.  

Det aller beste kursmaterialet som kom er da E- Læringen som går på KR1 delen og som må 

tas i forkant av grønt kort kurset og må da ha fått godkjent med bestått. 

 

Jeg har takket for meg nå i januar som Grønt kort kontakt for kretsen da jobbsituasjon gjør at 

jeg ikke kan dra på de seminarene for grønt kort kontaktene i sør 1 - 2 ganger pr år .  

 

Ønsker alle en super stevnesesong i 2020 

 

Grønt kort kontakt: Vibeke A. Rishaug 

 
 

5. REGNSKAP 2019 v/kasserer - godkjent 
 
Årsmelding fra kasserer til særkretsting i Nordland rytterkrets 2020 
 
Kretsen har ved årsskiftet 2020 kr 57.741,00  i bank samt utestående fordringer på kr 
31.512,00. 
 
En øking i egenkapital på kr 34.700,00 fra 2019. Kretsen har fakturert klubbene i kretsen for 
en medlemsavgift på kr 33.210,00. 
 
Det er betalt gebyrer på kr 616,00 til bank og renteinntekter på hele 20 kr. 
Utgifter til kretsting og årskonferanse kom på ca kr 6.300,00. 
 
Det ble ikke avholdt noen kurs i 2019. Ingen reiste på konferanser i 2019.  
Utgifter til premier er på kr. 9.000,00. som er cirka halvparten fra året før. 
 
For 2020 foreslår kasserer ett budsjett med et budsjettert overskudd på kr 15.500,00. 
 
Frode Haugen, Kasserer, Nordland rytterkrets 



 



 



 



 
 

6. Innkomne forslag: 
 



a. BUDSJETT 2020 – godkjent. 

 
Signaler fra årsmøtet er at vi bruker det som ikke er brukt av kursmiddler på 2020 til neste år, 
slik at denne potten økes. Budsjettet som godkjennes slik det foreligger. 

7. VALG I H.H.T VEDTEKTENE. 
 
Valg av, leder, kasserer, 2 vararepresentanter m/ungdomsrepresentant, grenledere, revisorer 
og ny valgkomite. 
 

Valgkomiteens innstilling til nye verv i Nordland rytterkrets 2020 

Da er alle vervene som er på valg i Nordland rytterkrets er spurt om gjenvalg og 
hvorpå følgene 3 viktige verv ikke tar gjenvalg : 

·  Leder 

·  styremedlem / kasserer 

·  Ungdomsrepresentant 

Valgkomiteens forslag pr 01.03.20 er som følger: 

* Leder : Vidar Iversen Polarsirkelen hestesportsklubb 2 år  

* styremedlem / kasserer : ingen så langt 2 år  

* Ungdoms representant : Mia Sandaa Meløy hestesportslag ridning 1 år 



* Styremedlem: Tina Bjørklund Meløy hestesportslag ridning 1 år 

* Styremedlem: Malin Jøsevold – Polarsirkelen hestesportklubb 2 år 

* Vara : Rebecca Strøm Holand hestesportsklubb 1 år 

* Vara : Benedikte Tindvik Meløy hestesportslag ridning 1 år 

* Revisor : Marion Bruun 1 år 

Karl hans Rønning 1 år 

Vara Revisor : Steinar Olsen 1 år 

Grenleder Dressur: Anne Kvien Gjenvalg  - valgt. 

Grenleder Sprang: Heidi Bråten Gjenvalg 

Grenleder Kjøring: Eva S. Winther Gjenvalg 

Innkomment forslag på Grenleder Dressur : Randi Botn Andersen 

Valg komiteen har sendt mail og ringt rundt til klubber og medlemmer i klubber for 
å høre om noen var interessert i kasserer vervet men ingen har meldt sin interesse 
pr. i dag . 

Vi har også prøvd å få med medlemmer fordelt jevnt over hele nordland med tanke 
på at det nå sitter medlemmer representert fra brønnøy/ sømna og sandnessjøen 
som ikke er på valg i år . 

Valgkomiteen 2020 har bestått av: 

Leder: Vibeke Andersen Rishaug Syv søstre hestesportsklubb 

Medlem : Marthe Yvonne Vonheim Brønnøy hestesportsklubb 

Medlem: Kamilla Hagevik Brattøy Meløy hestesportslag ridning 

Vi fortsetter gjerne viss det er ønskelig J 

  

 

 

 



Valg Nordland rytterkrets 21.11.20: 
 
Styre for 2020:  

• Leder : Vidar Iversen Polarsirkelen hestesportsklubb 2 år  
• Styremedlem: Tina Bjørklund Meløy hestesportslag ridning 1 år 
• Styremedlem: Malin Jøsevold – Polarsirkelen hestesportklubb 2 år 
• Ungdoms representant : Mia Sandaa Meløy hestesportslag ridning 1 år 
• Vara : Rebecca Strøm Holand hestesportsklubb 1 år 
• Vara : Benedikte Tindvik Meløy hestesportslag ridning 1 år 

Revisorer for 2020: 

• Revisor : Marion Bruun 1 år 
• Karl hans Rønning 1 år 
• Vara Revisor : Steinar Olsen 1 år 

Grenledere for 2020: 

• Grenleder Dressur: Anne Kvien Gjenvalg 
• Grenleder Sprang: Heidi Bråten Gjenvalg 
• Grenleder Kjøring: Eva S. Winther Gjenvalg 

Valgkomiteen for 2020: 

• Leder: Vibeke Andersen Rishaug Syv søstre hestesportsklubb 
• Medlem : Marthe Yvonne Vonheim Brønnøy hestesportsklubb 
• Medlem: Kamilla Hagevik Brattøy Meløy hestesportslag ridning 

 

 

 

Signert årsmøteprotokoll 2020: 

Malin Jøsevold    Linn Kristiansen 

____________________   ___________________ 

Dato:      Dato:  


