
  Styremøtereferat NØST  

    I Fjellregionens ridehall 17.08.2022 
Fremmøtt: Heidi Skybak, André Nordhagen, og Elin G. 
Gransletten, Mella Bøe, Hanna S. Ingebrigtsen. 
Meldt frafall: Maria Flottorp, Liv Kristin Dybsand. 

 
 
 

Vedtakssaker 

10-2022: Søknad støtte barn og unge.  

Utbetales til søkere etter vedtektene. Vi ser det er mange flere som kunne søkt støtte som ikke gjør 

det. Annonsere litt bredere ved neste søknadsfrist. 

 

Diskusjonssaker 

20-2022: Stevnehelger 1.-2. oktober og 5.-6. november med klubbmesterskap. 

 Utstilling travbanen 1. okt, og vi har få deltagere med i sprang, vi prøver derfor å avholde 

klubbstevne sprang rett etter dressuren. Legger ut på facebook om folk er intr i det først. Vi har 

større kostnad for å avholde sprang når vi ikke har egen banebygger mer, og ved noen ganger behov 

for ekstra dommer og steward er fare for avlysning ved sprangstevner. 

21-2022: Teknisk personell i NØST 

Pr i dag har vi 1 stk DDA, 1 stk SD1, 1 stk SDA, 1 stk steward. To stk vil på SBA kurs, interesse hos to 

stk på stewardkurs. Vi ønsker oss også SDA, feil og stildommer i tillegg til steward og banebyggere. 

22-2022: Aktiviteter i høst.  

Info om klubben til hesteklasser på Storsteigen? Klubbkveld/bli kjent uhøytidelig med quiz, stafetter 

etc. Temakvelder, samling for barn uten hest; rosettverksted/pynte hestesko?, Rideknappenkurs 1, 

samarbeid med skolen hvis UB vil tilby? Juleshow, få med elever fra skolen? Et par fartsfylte innslag, 

onsdag 30. november.   

23-2022: Søke støtte; a) Sparebankstiftelsen- høytaleranlegg- B) Gjelstenstipendet- Høytaleranlegg + 

vogn C) Naturridebane agria/nryf- frist 1.09.  

24-2022: Feltrittsbane Tynset travbane. Dugnadsdager før utstilling, sammen med travlaget, de 

kommer med forslag til datoer. Avhengig av traktor nå.  Elin har hatt møte med feltrittsbanebygger 

der i sommer. Gjøre det enklest mulig for å komme i gang, vurdere bruken og interessen før man 

bruker mer tid på utforming. Mest mulig flyttbare hinder for hestevelferd så ikke folk bruker det 

alene. Alt må forankres godt med fester i bakken. Plan for dugnad : fordele to sand/grushauger i 

løypa der det trengs. Samle stokker/stolper og materiell vi har for å få oversikt over hva vi har og kan 

lage hinder av. Rydde opp rundt vanngrav for mer oversiktlig for hestene, lage den bredere med 

mulighet for å gå utenom vannet. Begynne grøft og nedsprang. Grøft må fylles mye igjen, legge et 

drensrør i bunn hvis fuktig der? Banebygger føler oss  gjerne videre.  

25-2022: Møteplan i høst: Mandag 26.sept, tirsdag 18.okt,  mandag 21.11. 

 


