Årsberetning
National Reining Horse Association of Norway 2020/2021

Styrets sammensetning
Leder:
Wenche Westreng
Nestleder: Britta Spies
Kasserer: Sølvi Raasok
Sekretær: Kristin Bjørhall
Styremedlemmer: Tinky Trøye, Andre Frøshaug og Leif Vassbø
Valgkomité: Ingjerd Haugen(leder), Roland Svensson og Suzannah Karlsen
Media ansvarlig: Tony LLarena
Revisorer: Mona Helgeland
Vara Revisor: Rolf Therkelsen

Bjørkelangen Sportshall 29 Januar 2022

Styrets arbeid
Styrets oppgaver og aktiviteter

Årsberetning NRHA Norway 2021
Det har under året blitt holdt 8 styremøter og 4 stevner, Snowslide , Summer Slide X 2 og Battle of the Reins.
Styret i NRHA Norway tok den tunge avgjørelsen om å trekke seg som medarrangør på EM 2021 i Danmark,
dette pga situasjonen rundt korona pandemien og uvissheten om man kunne reise til Danmark i det hele
tatt, og uvissheten om hvor mange som ville komme.
Også tidligere erfaringer fra EM 2019 med et stort underskudd, var med å avgjøre vår beslutning. Styret
kunne ikke risikere å være med på å dele nok engang et stort underskudd. NRHA Danmark og NRHA USA
hadde stor forståelse for vår beslutning, og NRHA Danmark var villige til å stå alene som arrangør.
Jeg vil på vegne av NRHA Norway få takke alle som deltok på European Affiliate Championship 2021. For en
fantastisk innsats som ble gjort av alle sammen.
NRHA Norway tok med seg en ny Europamester Anniken Nystrøm Holth i EAC Int.Non Pro, hun tok også med
seg 2.pl i EAC Ltd.Non Pro. GRATULERER!!!
Ikke nok med det så tok Tor Erik Eggen en solid 3.pl i EAC Ltd Open. GRATULERER!!!
Og ikke minst - vi hadde med tidenes yngste i EAC Rokkie L1 Emma Louise Eggen 9 år. Hun gjorde en
formidabel jobb på Chics Special Nite lånt av Britta Spies. Alle hjerter, om du var norsk eller utenlandsk
smeltet av denne flotte equipagen. GRATULERER Emma!!!
Alle andre deltagere gjorde også en formidabel innsats og gode plasseringer.
Dette var et show med svært høyt nivå og streng bedømming, som må til når nivået er så høyt.
Jeg er mektig stolt over å være President i en forening som vi representerer - vi er så få, men SÅ sterke.
Tusen takk også til familier og hjelpere.
Tusen takk for at dere alle er så gode ambasadører for NRHA Norway

Årsberetning NRHA Norway 2021
Foreningen hadde, pr 31.12.2021, 87 betalende medlemmer og 132 registrerte
hester.
Som sagt ble det holdt 4 stevner i 2021 (Snowlide,Summer Slide 1&2 og Battle of the
Reins). På våre fire stevner delte vi ut penger, premier og gaver for en verdi av
nærmere Nok 150.000.Vi avviklet The Body Shop Cup for femte gang med 20 000.- i potten til sammenlagt
vinneren, og mange flotte premier og gaver til de fem beste plasserte både pr stevne
og sammenlagt.
En stor takk til vår General Sponsor The Body Shop for deres støtte. Dette hadde ikke
vært mulig uten dere.
Også i 2022 skal The Body Shop Cup skal være en del av våre stevner.
Takk også til våre andre sponsorer i 2021, VOM, Badas gutta; Big Dream Arena og
Smarthest.
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Dato for våre stevner i 2022 blir:
13-15 Mai 202 Snowslide 1&2
8-11 September Battle of the Reins
På alle stevner kjøres The Body Shop Cup med noen små endringer fra tidligere år.
• Open og ryttere som har vunnet 2 år på rad får ikke delta i The Body Shop Cup
• Det deles ut pengepremier til de 10 beste sammenlagt.
Som sagt i fjor og året før og året før igjen, så er rekruteringen fortsatt for dårlig. Vi må
fortsette også i 2022 og i tiden fremover å jobbe mye med dette, i det vi ser en tydelig
”forgubbing” av rytterne. Svært mange er i dag +50 og vi må prøve å få med både
flere yngre ryttere.
Vi må takke TP-Ranch for bidrag til dette, da det i regi av Tor Erik har vært
undervisning for yngre ryttere i perioder.
Vi må jobbe målrettet med å få med de yngste, med å arrangere kurs, clinics osv. Her
er det bare å bruke fantasien og være kreative. Selvfølgelig må vi få flere ryttere i alle
aldere.
Da vil jeg få benytte anledningen til å takke for meg som President i 4 år.
Jeg har lært enormt mye om reining både nationalt og internationalt, noe som jeg
syns er svært interessant. Og jeg knyttet gode bekjentskaper være seg fra NRHA USA,
Europa og profesjonelle ryttere/trenere.

Til sist vil jeg ønske det nye styret lykke til.

President
Wenche Westreng
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