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Agenda

a) Valg av ordstyrer og referent
b) Godkjenning av innkalling og dagsorden
c) Fastsettelse og godkjenning av antall stemmeberettigede
d)Styrets årsberetning ( Presidenten har ordet)
e) Gjennomgang av regnskap og revisors godkjenning
(kasserer har ordet)
f) Fastsettelse av medlemskontingenter og øvrige avgifter
g) Valg
• President og Kasserer for 2 år
• 2 nye styremedlem for 2 år.
• 2 nye vara representanter for 1 år
• Revisor og vara revisor for 1. år
• Valg av 1 nytt medlem av valgkomite.
• Valgkomite består av 3 personer
h) Behandling av forslag fremlagt av styret eller rettidige innsendte forslag fra
foreningens medlemmer
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Agenda
Årsberetning
National Reining Horse Association of Norway 2017/2018

Styrets sammensetning
Leder:
Roland Svensson
Nestleder: Tony Llarena
Kasserer: Liv Øvstebø
Sekretær: Kristin Bjørhall
Styremedlemmer: Bjørn Røise, Wenche Westreng, Celina-Therece Mørch Honningsvåg og
Ellen Perroud
Vara medlemmer: Pia Andreassen
Valgkomité: Ingjerd Haugen(leder), Suzanna Karlsen og Britta Spies
Media ansvarlig: Tony LLarena
Revisorer: Mette Biørnstad
Vara Revisor: Arne Almberg

Styrets arbeid
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Agenda
Styrets oppgaver og aktiviteter
Det har under året blitt holdt 6 styremøter og 3 stevner, Snowslide x2 og Battle of the Reins.
Foreningen har i dag 65 betalende medlemmer og 83 registrerte hester.
Som sagt ble det holdt 3 stevner i 2017 (Snowlide 1&2 og Battle of the Reins). Og vi hadde for
første gang Morrison klasser i regi av NRHA Norway
Det skjedde store ting under året og vi nådde en milepæl i norsk reiningsport med å få i land
en treårsavtale med The Body Shop. Det ble arrangert The Body Shop Cup for første gang og vi
ble invitert av The Body Shop og Kingsland Oslo Horse Show til å vise reining for et stort
publikum. Flere tusen tilskuere så reining på Oslo Horse Show, og tross problemer med
underlaget, ga våre fem rytterne en fin oppvisning til publikum. Vi takker Tim Christensen i
The Body Shop og Morten Aasen i KOHS for at vi fikk sjansen. Vi vil også takke Runa Ulimoen
og hele KOHS organisasjon for samarbeide med NRHA Norway under planlegging, selve dagen
og etter showet.
Vi hadde også Höveler Challenge under Battle of the Reins med en flott bucklet til vinneren.
Takk til vår generalsponsor The Body Shop, vår hovedsponsor Wenche Westreng og Westreng
Maskinforretning AS, Höveler Norge AS, TP Ranch og Smarthest, for sine bidrag med sponsor
midler i 2017.
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Agenda
Under året som har godt har vi i styret både jobbet med at prøve finne en
alternativ konkurranse anlegget. Styret har endt med at prøve å
arrangere stevner på TP ranch i 2018. Også har det blitt offisielt at
Wenche og Sigbjørn Westreng bygger en anlegget for konkurranser som
førhåpningsvis er klar i 2019.
Som sagt i fjol så er rekruteringen i mine øyner fortsatt for dårlig. For
2018 må det jobbes mer med rekruteringen i det vi ser en tydelig
”forgubbing” av rytterne. Svært mange er i dag +50 og vi må prøve få
med både flere eldre og yngre ryttere.
Til sist vil jeg ønske det nye styret lykke til og takk for meg
President
Roland Svensson
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NRHA – Valgkomiteens forslag 10/2-2018
På valg

På valg
På valg
På valg

President
Visepresident
Sekretær
Kasserer
1 styremedlem
2 styremedlem
3 styremedlem
4 styremedlem

Wenche Westreng
Tony Llarena
Kristin Bjørhall
Liv Øvstebø
Britta Spies
Tinki T. Troye - ny
Celina-Therese Mørck
Ellen Perroud

På valg Vara styrem.
Pia Andresassen
På valg Revisor
Mette Bjørnstad
På valg Vara revisor
Arne Almberg
•Hvis evt. benkforslag, kan Roger Hyldmo bli med.
•Valgkomite - forslag
Ingjerd Haugen
Roland Svensson
På valg
Suzannah Karlsen
•Valgkomiteen Ingjerd, Britta og Suzannah

2 år

2 år
1 år

1 år

skal sitte
1 år
1 år
2 år
2 år
skal sitte
sitter
1 år

18/19
sitter
sitter
gjenvalg
skal sitte
18/19
18
sitter

18
18
18/19
18/19

18

1 år
gjenvalg 18
gjenvalg 18
1 år
gjenvalg 18

1 år igjen
2 år igjen
3 år igjen

Går ut av styret i 2018; Bjørn Røise
Gikk ut av styret i fjor/2017
Tor Erik Eggen
Hans Raasok
Forslag til komite i 2017; Sponsor
Tinki Troye, Monica Edseth, og evt. Celina-Therese Mørck
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sitter 18
18/19
Overtar for Britta S.
gjenvalg 18/19/20

Agenda
Revisor godkjent regnskap
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Medlemsmøte
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Medlemsmøte
NRHA EUROPEAN AFFILIATE CONVENTION
Bjørn Røise og jeg har vært med på for første gang i år på NRHA European
Affiliate Convention som ble holdt i Brussel. Det var representanter fra de
fleste europeiske landene til stede fra Spania i sør til de tre skandinaviske
landene i nord.
Norge er et lite land i reining verden, men det er viktig at vi er med på
disse samlingene, for å få fram våre synspunkter. Store land som Tyskland
og Italia er veldig opptatt av de store showene og de store
pengepremiene, noe som for oss er veldig fjernt fra vår hverdag, men
samtidig er viktig å være til stedet og heve stemmen og si sin mening når
ting høres urettferdig ut. Vi hadde tett samtale med SRHA og NRHA.DK og
diskuterte samarbeide i våre tre organisasjoner. Vi lovet de og ta opp i
styret om vi skal være med å søke sammen om, å arrangere EM i 2019 og
2020 på Tuse Creek Ranch. Dette skal vi ta opp med det første.
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Medlemsmøte
NRHA EUROPEAN AFFILIATE CONVENTION
Hestens velferd er i fokus i NRHA og de har skjønt at det er
nødvending med en total holdningsendring blant de
profesjonelle trenerene. I disse moderne tider hvor video
kamera er allmeneie må rytterne være forsiktig på hva de gjør
under oppvarming. Det var en felles oppfatning at det var non
pro rytterne som var værst da de tok etter sine forbilder eller
etter hva de lærte på clinicer, så her må trenerene gå foran som
et gode eksempler. En av forslagene NRHA jobber med er å
utdanne spesielle stewards som skal passe på under stevner
(dette forslaget var ikke godt lik blant topp rytterne) NRHA
mente at disse stewardene skulle være de beste utdannede
personene vedrørende hestens velfærd på stevner, men at
dette tar tid å få det til.
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Medlemsmøte
NRHA EUROPEAN AFFILIATE CONVENTION
• Flere medlemmer
• Promotering
• Sponsing
En annen sak som står i fokus er å få flere medlemmer,
promotering og sponsing. Hvordan skal man få dette til?
Promotering av sporten er, som jeg ser det, den viktigste
oppgaven vi har foran oss, da bra promotering genererer flere
medlemmer og sponsorer.
Å få reining inn i rideskolen er en lang vei å gå for å å til
rekrutering selv om dette er veldig vanskelig i Norge pga
mangel på skolehester og instruktører. Hva kan vi i Norge
gjøre annerledes? Hvordan skal vi få til rekruttering?
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Medlemsmøte
NRHA EUROPEAN AFFILIATE CONVENTION
Det ble stemt over et betalingssystem og startavgifter under
European Futurity og Derby. Italia har en underskrevet avtale om
å holde det Europeiske futurity og Derby i de neste fem årene og
leder for IRHA mente at siden de allerede hadde skrevet under
avtale med NRHA, kunne systemet ikke endres nå og at vi skulle
holde oss til det gamle systemet. Italia sa seg villig til å endre
systemet hvis de alle de andre landene var med å dele den
økonomiske risken. På dette forslaget stemte flertallet for å
beholde det gamle systemet. Når Italia har fått erfaring på
hvordan dette går under 2018, er Italia villig til å ta dette tema
opp til vurdering igjen i 2019.
Scandic Hotell Gardemoen 10 Februar 2018

Medlemsmøte
NRHA Norways viktigste oppgaver er promotere norsk reiningsport og tilby attraktive
stevner for sine medlemmer. Battle of the Reins var den absolutt største
reiningstevnet i Norge og nest største stevnet i Skandinavia i 2017 med over 70.000 kr
i premier!!
2 Morrison og 4 Pweter og mye mer burde tiltrekke seg de fleste NRHA Norways
medlemmer, så ting burde ligge til rette for stor deltakelse og at mange skulle være
med å kjempe om de store premier.
Men hva skjer? Joda de norske reinere kommer ikke, noen velger å reise til Danmark
og Sverige osv og velger bort å støtte sin egen forening, mens andre har andre
grunner, ikke vet jeg.
I 2017 har NRHA Norway over 65 betalende medlemmer og 85 hestelisenser, hvor var
alle sammen?
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Medlemsmøte
Jeg skjønner det ikke! Mange har sikkert gode grunner til å ikke ville være med på
Battle of the Reins, men jeg mener seriøs, at dette er feil veien å gå. Det blir
antageligvis ikke flere slike store stevner i Norge i årene som kommer, så da må de
som vil konkurrere om store premier reise til Sverige, Danmark eller hvor de måtte
ønske.
Folk må få velge fritt hva og hvor de vil konkurrere, dette er fakta opplysninger om hva
som er i ferd med å skje med westernridning i Norge

Så man kan spørre seg selv;
Hva er det jeg vil med sporten min?
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