
Styremøte 16.08.16. Støa 

Tilstede: Marianne, Anne-Grete, Agate, Monika, Benedicte 

Forfall: Lotte 

Sissel Røinås deltok på møtet som representant for Vennesla hestesportsenter. 

SAK 1. Tildeling av stevner 2017 fra Vest- Agder rytterkrets 

Det gjennomføres et tildelingsmøte i kretsen 1 oktober, ang stevner som ønskes gjennomført i 2017, 

Det tildeles  helger fra kretsen og det vil da være kretsen som skal stå for dommer og teknisk 

personell på tildelt stevner. Stevnene blir lagt ut på terminlisten. Fra rytterforeningen skal to 

personer delta på tildelingsmøtet(leder og nestleder). 

Foreningen ønsker å gjennomføre to sprang og to dressurstevner 

Tidspkt for gjennomføring av disse: 

Uke 17. (29-30-4 -1.5.17 lørdag tom mandag).Distriktstevne opp til 1m-1,20m  og utvidet klubbstevne 

opp til 80 cm.  Ønsker å gjennomføre  Derby stevne sprang  1 dag, da søndag med mulighet for 

kvalifisering lørdag.  

Uke 24/25. (17-18 juni eller 24-25.juni).Utvidet klubbstevne, sprang og dressur  

Uke33/34. (19-20 august eller 26-27 august). Distrikts stevne og utvidet klubbstevne dressur. 

Uke37/38. (16-17.september eller 23-24.september ) Distriktstevne og utvidet klubb, sprang og 

dressur. 

DERBY:  på distriktstevne  er en kombinasjon av terreng og sprang på bane, skal være 50% av faste 

hinder og like mye terreng. 

To klasser : 1 m hinder opptil 80cm og 1 m hinder opptill 1,10 cm( med forbehold om rett forståelse 

av sekretæren her) 

Foreningen søker om å holde distriktstevne, så kan en heller endre det i etterkant. 

SAK 2. Tilbakemelding fra dommer /teknisk personell på dressurstevne 

Ønskelig å bruke den øverste banen, den er mere publikumsvennlig, da også i forhold til kiosk, kunne 

med fordel vært sperret av med tau nede ved utgang treningsbanen for å unngå at to hester møtes 

og kunne skapt en uønsket situasjon( alt gikk greit). Kunne med fordel hatt høyttaleranlegg. 

SAK 3. Høyttaleranlegget- måling av banen nærmest hallen 

Iflg Sissel så trenger dette kun en oppdatering. 

Måling av bane: 

diskuterte muligheten for å bruke den øverste banen til neste stevne, ble enig med Sissel om at 

banen måles på nytt, for å se om målene tilfredsstiller kravene. 



 

 SAK 4. Aktiviteter 

Hva skal styret jobbe med av aktiviteter som kan fenge klubbens medlemmer? 

Halloween? 

 Juleavslutning  04.12.16. 

Det ble foreslått en juleavslutning i stallen i samarbeid med senter, forslag til dato var 4.12.16 

Show og grøt. Sissel snakke med sine ansatte og gir en tilbakemelding på om dette kan gjennomføres 

SAK  5. Referat ut til medlemmene på veggen i SKOLESTALLEN: 

Det henges opp en egen mappe hvor styret legger ut referatene fra styremøtene, dette for å sikre at 

alle medlemmene  har mulighet for å lese/følge med på hva som skjer. Det jobbes også med å sende 

ut referatene på mail til medlemmene, men inntil videre så får medlemmene følge med på facebook 

og sjekke mappen som henger på veggen  i SKOLESTALLEN. 

Det jobbes med å lage en egen hjemmeside for Vennesla Rytterforening, her vil saksliste, referater, 

resultater osv bli lagt ut fortløpende 

Sak 6. Forslagsmappe til aktiviteter som styret skal jobbe med 

Det er laget en mappe som henges opp i skolestallen, hvor styret ber medlemmene komme med 

forslag til hva slags aktiviteter/saker som styret skal jobbe for å gjennomføre. 

Så ønsker styret at medlemmene er aktive og still gjerne spørsmål hvis dere lurer på hva styret i 

Rytterforeningen holder på med. Vi ønsker en Aktiv Vennesla rytterforening. 

 

For Vennesla rytterforening 

Monika M Quarstein 

sekretær 

 


