
 
 

Referat VIHF styremøte. 04.09.2022 
Sted: Tresfjord Hestesenter 

Kl 18:00-20:00 

Møtte: Stigur, Ingvild, Mona Helen, Kjersti, Ingrid Marie, Bjarne, Finn Helge 

 

 Status anlegg 
o Nytt hovedstrøminntak, flyttet fra hull bak tribune til vegg på kafeteria 

 Det har i flere år vært ønske å flytte denne fra ‘’hull’’ bak tribune og til 
vegg på kafeteria. Dette for å frigjøre plass bak tribune for 
ferdigstilling av området samt nødvendigheten av oppgradering / 
bytte av hovedstrømskap. I sommer så ble det bestemt å grave opp 
området for å få overblikk i jobben som måtte gjøres ved eventuell 
flytting. Under denne jobben så ble kabel til kafeteria ødelagt, dette 
ville koste såpass mye å reparere at vi bestemte å flytte hovedinntaket 
når skaden først var gjort. Vi hadde også kun få dager på oss da 
Hundeklubben skulle ha anlegget til hundeutstilling. 

o Strømuttak der småhyttene sto bør flyttes til vegg storhytte. 
 Vi får sjekket kostnad med dette før endelig bestemmelse 

o Speakerbud 95% ferdig 
 Gjenstår å male utvendig samt få bygget et lite tak over inngangsdør. 

o Hytta blitt malt av Hundeklubben og ny hoveddør + vinduer innkjøpt. Ikke 
montert 
Stigur sjekker litt hvem som kan bidra med dette 

o Flere rør for strøm og lys må graves ned. 
 Infrastruktur for strøm og lys ønskes ferdigstilles i høst (rør i bakken 

må graves ned) 
o Ny høyttalerkabler må strekkes ‘’all over’’ De som ble strekt i rør til NM 2021 

holder ikke over tid, var kun en nødløsning. 
o Trenger også flere høgtalere samt noen bør byttes 

 Må få hentes inn priser/kostnad med dette 
o Lyd -/ lysmaster må opp (skaffet av Odd) 

 En mast på det nordøstlige hjørnet av ovalbanen, to ved passbanen. 
Den fjerde vil anleggsjefen finne fornuftig plassering til. 

o 40’ container innkjøpt og må plasseres ‘’permanent’’ 
 Her må det skaffes reoler og bygges vegg ca i midten på container med 

dør som kan låses. 
 Plasseres i hjørnet av klubbrom og mot sjøen. 
 Må legges inn strøm for lys  



 
 

 Hytta – hvordan utnytte denne nå som den blir satt skikkelig i stand? 
o I tillegg til maling utvendig og skift av alle vindu + dør så bør det også legget 

laminatgulv innvendig da dagens gulvplanker har store sprekker i skjøtene. 
o Styret vil se på utleie via Airbnb. Dett kan gi oss 50-100.000 i inntekt hvert år. 

 Vi setter hytten opptatt de helgene vi vil benytte den selv. 
o Styret ønsker at hytten ferdigstilles snarest for å ha denne klar til utleie så 

snart som mulig, om dette alternativet blir valgt. 

 

 Terminliste Sport vinteren 2022-2023 og vår/sommer 2023 
o November, desember og januar -ingen aktivitet 
o Februar: Vintercup 1 - ute på senteret (Wenaashall er stengt) 
o Mars: Vintercup 2 - ute på senteret (Wenaashall er stengt) 
o April: C-stevne 
o Klubbmesterskap 
o Mai: Midtnorsk WR. Sport 

 Dato må på plass raskt for at vi så tidlig som mulig kan skaffe 
dommere. 

 Hesten dag- få vist fram det positive med å drive med hest 
o NM- 2023- VM år. 

 Styret ser det som verdifullt å arrangere NM når det er VM år for å få 
de beste hestene/rytterne til Tresfjord. 

 Vi vil derfor søke om om NM 2023. Frist er 1. oktober. 
  Bør ha på plass stevneleder før søknad. Må være en som har tillit og 

er systematisk og som loser arbeidet gjennom vinteren på en god 
måte. 

 Vi vet det er utfordrende å skaffe nok hender til et slikt arrangement. 
Se på samarbeid med andre klubber f. eks Sleipnir som en mulig 
løsning. 

 Høre med lokale lag som kan ta del i kioskdrift, rytterfest etc . 
 BUF-aktivitet høsten 2022 og våren 2023 

o Viktig å få til arrangement som treffer bredden 
o Maria (BUF ansvarlig) setter opp forslag på aktiviteter 

 
 Unghestskue i november 

o Blir 5 november hos Stian Pedersen 
 Stigur jobber med dommer 

 

 



 
 

 Medlemsfest før jul? I kombinasjon med en aktivitet på senteret? 
o Styret ønsker å få til noe lørdag 26 november på senteret. Vi bruker kun egne 

lokaler. Arrangement på dagtid og medlemsfest på kveld. 
 Rekrutering og bedre samhold blant medlemmene 

o VIHF har sakket akterut med rekrutering av nye medlemmer. 
o Det er ikke nok å ha hest for å trives i VIHF. Vi må få til mer breddeaktiviteter 

og jobbe for bedre samhold, også for de som deltar i konkurranser. Vi har et 
fantastisk anlegg, så alt ligger til rette for vekst og aktiviteter, vi må bare gjøre 
oss mer tilgjengelig og attraktive. Dette blir en kontinuerlig jobb / utfordring 
for styret fremover. 

 

 

Ref: Finn Helge Stene 


