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KLUBBSAMLING REFERAT 
 

Dato: 07.11.2020 

Sted: Bruråk 

Tilstede:  
 

• Styret i Anne Cathrine (Kine) Menne, Julie Leonardsen, Bente E. Ryen, Janne Bakken, 
Camilla Nylander, Ellen Kulbotten, Andreas Kvam. Ikke tilstede fra Styret: Svein Inge 
Storaune 

• Rytter forbundet: Kjell Myhre  

• Orkdal rideklubb: Guri Hårstad By og Eva Berge  

• Bruråk Hestesportsklubb: Bitte Grøtte og Sverre Smevik 

• Melhus Hestesportsklubb: Monica Larssen og Mari Bjørgan 

• Trøndelag Hestesportsklubb: Hans Petter Aalberg og Elin Berg 

• Austerli-Bjugn Hestesportsklubb: Rolf Holmen og Linda Tunc, Tonje Evensen  

Tilstede på teams (første del av møtet):  

• Trollheimen Ride-og kjøre lag: Gro Løfaldli og Solvår Halset  

• Vaadan Hestesportsklubb: Anita Kvam og Elisabeth Andreassen.  

• Blakstad Hestesportsklubb Tina Tamland, Trude Nesset og Jane Fiskvik  

• Malvik Hestesportsklubb: Nina Eidsmo  

 
Ordstyrer: Anne Cathrine (Kine) Menne 
Referent: Bente E. Ryen 
 

Sak Tema 
 Saksliste: 

63/20: Klubbsamling 
 
Årets tema: SAMHOLD og SAMARBEID  
* Anleggs-situasjonen i Trøndelag v/Kjell Myhre NRYF  
* Fastsetting av terminliste for 2021 (Utsettes til webmøte 17.11) 
* Statutter for cup’er og mesterskap 2021  
* Behovet for teknisk personell i Trøndelag  
* Gruppe-diskusjoner 
Eventuelt- Camp Elveng 
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 Anleggs-situasjonen i Trøndelag v/Kjell Myhre NRYF  

 
Rytterforbundet anleggsstrategi 2019-2023 ble gjennomgått: https://www.rytter.no/wp-
content/uploads/anlu-19-hefte-anleggsstrategi-i-nryf.pdf  
 
Gode anlegg gir god aktivitet. Anlegg er en forutsetning for utøvelse av vår idrett! Å arbeide for 
flere anlegg handler om en samlet innsats i samarbeid med det offentlige, private, hestenæringene 
og ryttersporten for å sørge for flest mulig og best mulig anlegg over hele landet. 
 
Delmål 1: Tilrettelegge for flere bærekraftige hestesportsanlegg 
Delmål 2: Øke forståelsen for arealbehov og offentlig tilrettelegginger av hestesportsanlegg i 
kommuner og fylkeskommuner. 
Delmål 3: Tilrettelegge for hestesportsanlegg som kan anlegges sammen med andre idretter som 
flerbruksanlegg, samt åpne for utvidet samarbeid med private anleggseiere. 
Delmål 4: Forenkle anleggsprosesser og tilskuddsordninger for bygging av standard rideanlegg med 
fokus på klubbeide anlegg 
 
Kretsen bør jobbe med en samlet plan for utvikling av anlegg. Særidretter bør lage planer for 
utvikling av anlegg for fire år av gangen. Flere klubber, og gjerne flere idrettsgrener kan 
samarbeide for å få til bedre anlegg. Det er viktig å tenke nytt med hensyn til bruk av ett anlegg. 
Hvem kan nyttiggjøre seg ulike deler av anlegget. Tenk deling av kro og parkering, kanskje 
treningsrom og så videre. 
Får man til samarbeid med to eller flere kommuner utløser det interkommunale midler. 
 
Kjell samarbeider med Stallmesteren.no for å lage egne standarder for hesteanlegg.  
 
https://www.godeidrettsanlegg.no/ viser alle idrettsanlegg som har fått tippemidler. Mange 
hesteanlegg er med i denne karttjenesten. Haugaland Hestesport Arena trekkes frem som 
forbildeanlegg. Anlegget er bygget ved et unikt samarbeid mellom to idrettslag (Faxi 
Islandshestforening og Indre Haugaland ryttersportklubb): 
https://www.godeidrettsanlegg.no/forbildeanlegg/haugaland-hestesport-arena  
 
Det er ett ønske om ett større klubbeid hovedanlegg i Trøndelag. Men helt avhengig av store 
sterke klubber som har evne og vilje til å drive. 
 
Bygging av nye Leangen ble nevnt. Sunna Islandshest har vært med i planleggingen tidligere, men 
det har ikke lyktes de å få kontakt med travmiljøet i senere tid. Vi vet derfor ikke hvor 
planleggingen er til dags date.  
Det kan være interessert å legge arena for distanse og kjøring til ett slikt anlegg. 

 Statutter for cup’er og mesterskap 2021 
 
Dressur v/Julie Leonardsen 
Hvilke cuper ønsker vi?  
Vintercupen har vært krevende, ikke alle anlegg har gode innendørsfasiliteter. Færre deltar. 
Forslag – ny cup med oppstart mars og utover våren. Forslag til å ha nytt poengregningssystem for 
dressur da worldcupssystemet fungerer dårlig. Egen premiering for beste ponni, gammelgamp, 
rekrutt osv. 
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Sprang v/Camilla Nylander  
Sprangcup 
Likt som dressur. Følger fortsatt worldcuptabell mht poeng. Egen ponnicup. Ellers også premiering 
for beste rekrutt, gammelgamp osv. 
 
Alle enige i at dette er godt forslag. Forslaget vil sendes ut til klubbene, slik at klubbene kan 
komme med tilbakemeldinger om hva de vil ha på sine stevner. 
 
Mesterskap 
Det oppleves som hektisk at KM, RM og LM kommer 3 helger på rad på høsten. Hva kan vi gjøre.  
Sverre: Make KM great again.  
 
Skal vi ha RM? Ble diskutert. Trøndelag kan sjekke om det kan legges inn i sommerstevne, slik at 
det ikke kommer tett oppi de andre mesterskapene. Vi må legge til rette for gode mesterskap. 
Senke nivået på KM slik at flere deltar. Viktig å ha ett rekrutteringstilbud. 
 
Ferd. Finalen er flyttet til Lier i juni. 
 
Kjell: Se muligheter i reglementet, ikke begrensninger! Viktigste vi kan gjøre er å rekruttere. Det 
bør også være tilbud som gjør det mulig å delta utenfor konkurranse. Man kan ha mer av 
ryttertester og LD nivå, slik at man lettere får med for eksempel traverne også. 
 
På klubbmesterskap har man maks lov til å invitere 5 andre klubber. Vi ønsker å kunne invitere 
flere. Vi har for mange klubber i Trøndelag, det skaper en del utfordringer. 
 
Vi har en utfordring med rekruttering fordi mange rideskoler er lagt ned. 
 

 Behov for teknisk personell 
En del klubber har meldt behov:  
 
Kjøredressurdommer 2: Vaadan 
Dressurdommer: Orkdal, Bruråk, Blakstad,Trøndelag Noe innen kjøring: Vaadan 
Sprangdommer: Orkdal, Bruråk, Blakstad, Trondheim, Trøndelag 
Feil og stildommer: Orkdal, Trollheimen, Trøndelag 
 
Banebygger: Bruråk, Trollheimen, Trøndelag 
Steward: Orkdal, Malvik, Bruråk (1+2), Trøndelag 
 
Trøndelag trenger alt, men ikke sikker på hvem som skal være med. 
 
Kine deltar på teamsmøte med forbundet 18.november hvor hun formidler vårt behov for 
personell. 
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 Gruppediskusjon – samhold 
 
Har vi kommet videre med samhold i kretsen? 
 
Kanskje kan det være hensiktsmessig med to klubbsamlinger i stedet for én per år. 
 
Enige i at det faktisk er flere som hjelper til fra andre klubber når det er stevner. Likevel behov for 
mer. Alle må bidra litt, spør arrangør om de trenger hjelp. Snakk med rytterne og forklar at alle må 
hjelpe. 
 
Hvordan kan vi nå for eksempel NTNUI Hestesportsklubb? Julie skal se hva hun kan gjøre. 
 
Det kan også være lurt å ha litt færre stevner, heller mer pay and jump/ride og treningssamlinger i 
stedet.  
 
Kine leser opp styrker og svakheter fra klubbsamling 2013. Vi finner ut at det meste er ganske likt i 
dag. Punktet om mye svartarbeid i hestesporten har blitt bedret en del. 
 
Vi trenger mer personell på lavere nivå. Kretsen må budsjettere for det eventuelt. I mange tilfeller 
blir det billigere for en klubb å leie personell enn å betale fly og overnatting for å sende folk på 
kurs. Vi ønsker heller å bruke penger på personell enn flotte premier. 
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