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Årsberetning NRHA Norway 2020
Det har under året blitt holdt flere styremøter og 1 stevne, Big Dream Summer Slide. I tillegg 
arrangerte vi et online stevne, E-stevne. Foreningen har i dag 49 betalende medlemmer og 115 
registrerte hester.

Som sagt ble det holdt bare 1 stevne i 2020 i tillegg til et Online stevne pga at Norges situasjon 
under Covid 19. Det blir, dessverre, ikke delt ut Year End Awards i år, siden at det i 2020 ikke ble 
arrangert nok stevner.

Dessverre gikk EAC 2019 med underskudd og NRHA Norway måtte dekke halvparten av dette. Det 
ble et totalt underskudd på hele DKK 148.208.- og NRHA Norway måtte dekke 50% av det, DKK 
74.104, som med dagens valutakurs ble 107.256.- Nok. Vi, sammen med danskene, har tatt grep og 
håper at dette årets EAC er med på å rette opp underskuddet, og at vi kan tjene litt.

Det har kommet under 2020 flere nye og gode reininghester til Norge og flere kommer i 2021. Nytt 
og godt hestemateriell er med på å bidra til å heve opp nivået på de norske rytterne
Også i 2021 og 2022 skal The Body Shop Cup være vår Generalsponsor, og være representert i stor 

grad på våre stevner, og vi er evig takknemlige for deres støtte til norsk reiningsport.
Store ting kommer til å skje under 2021. Vi skal igjen arrangere NRHA European Affiliate
Championship på Tuse Creek Ranch i Danmark, hvis livet går tilbake til det normale, og Covid 19 
pandemien kommer under kontroll. Dato for EAC 2021 er satt til 26 til 31 juli. 

Takk også til våre andre sponsorer Smarthest og VOM, for sine bidrag med sponsormidler i 2020. Vi 
håper at listen på sponsorer blir enda lengre i 2021.



Dato for våre stevner i 2021 blir:

President

Wenche Westreng Big Dream Arena 13 Februar 2021

14-16 Mai 2021 Snowslide 1&2
14-15 August 2021 Big Dream Summer Slide
10-12 September 2021 Battle of the Reins

På alle stevner kjøres selvfølgelig 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.

Big Dream Summer Slide skal være et lavbudsjett stevne hvor vi skal finne fram igjen til smilet, og legge 
alvoret til side så lekelysten kommer fram igjen. 
Det skal være gøy å være med på NRHA Norway sine stevner!

Som sagt i fjor og året før og året før igjen, så er rekruteringen fortsatt for dårlig. Vi startet opp i samarbeid 
med Big Dram Arena treninger i høst. Dette var svært populært.  Vi må fortsette også i 2021 og i tiden 
fremover å jobbe mye med dette, så derfor står rekruterings arbeide i fokus under hele året, og kurser for 
nybegynner og andre planlegges videre.
NRHA Norway har fått i stand et samarbeide med treneren Roger Sundet til å kjøre disse kursene. 
Vi må jobbe målrettet med å få med de yngste på disse clinicene, men vi ser også en stor voksende 
interesse for voksne. Her er det bare å bruke fantasien og være kreative. Vi trenger rekrutering av ryttere i 
alle aldere.

Til sist vil jeg ønske alle ryttere et spennende reiningår. Og også ønske styret lykke til i EAC sesongen 2021. 


