
 
 

Referat VIHF styremøte 7.  09.10.2022 
Sted: Tresfjord Hestesenter 

Kl 18:00-20:15 

Møtte: Stigur, Ingvild, Mona Helen, Bjarne, Finn Helge 

Via Teams: Maria og Thea  

 Dato for stevner: 
 

o Vintercup 1 
 11-12 februar 
 18-19 februar ( Backup om svært dårlige forhold helga før) 

 
o Vintercup 2 

 11-12 mars 
 18-19 mars ( Backup om svært dårlige forhold helga før) 

 
 

o Klubbmesterskap 
 29-30 april 
 Stigur sjekker når Østlandsmesterskapet er. (unngå samme helg) 

 
 

o Midtnorsk WR-Sport 
 19-21 mai 
 Se på mulig pengepremier fra sponsorer for å trekke flere deltakere. 

 
o C-stevne 

 Vurdere å gjennomføre dette i juni 
 

 
 

 Avlysning av stevner 
o Styret vedtok at det er styret som skal avgjøre eventuelle avlysninger av 

stevner. Det er ikke sport alene som bør sitte med det ansvaret. Om sport 
vurderer avlysning skal styret innkalles for endelig avgjørelse. Dette løses 
enkelt via teams. 
Styret vil til årsmøte vurdere å legge frem forslag til å innlemme dette i 
Organisasjonsplan under ‘’ Retningslinjer’’  
 

 



 
 
 

 Tilskudd til større idrettsarrangement/ Fylkeskommunen 
o Søke for Midtnorsk da vi ikke vet hvem som får NM. 
o Frist 01.11  Finn Helge / Ingvild tar ansvar for å få dette gjort 
 

 Søke NM 
o Finn Helge/ Ingvild gjennomfører dette innen frist lørdag 15/10 
 
 

 Årsmøte 
o Årsmøte holdes 7 februar kl 19:00 i kafeteriaen 

 
 

 BUF-aktivitet høsten 2022 og våren 2023 
o Temakveld med Torunn Hjelvik 20.01.2022 
o Hestens Dag 

 Utvalg ser på mulige datoer i juni/juli 
 Hører med Gjermundnes hestelinjen om de kan være med. 

o Ønske fra medlemmer om å ‘’ri for dommer’’ Få råd og hjelp 
o Se på to rideturer i løpet av våren 
o Flere temakvelder? 

 
 Vestnes Hundeklubb 

o Hundeklubben leier anlegget 16-18 juni 
o Pris: 10.000,- 

 
 

 Medlemsfest 26/11 
o Skaffe to foredragsholdere som har ca 1 time hver 

 Torunn, Stian, Elisabeth, andre? 
o Start kl 18:00 med tema/foredrag 
o Fest fra kl 20:00 
o Kostnad på ca 100 per pers? (for å dekke foredragsholdere) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Anlegget: 

 Stall/bokser/utekveer. 
o Leder hadde fått tilbakemelding på at mange bokser stod umøkket og at 

utekveer var fulle av drit. 
o Anleggsanvarlig orienterte om dette. 
o Styret konkluderte med at vedkommende som hadde hestene oppstallet 

må følge retningslinjene for oppstalling og sørge for at bokser og utekveer 
til enhver tid holdes rene. Dette forventes av alle medlemmer. 

o Anleggsanvarlig SKAL ha beskjed om antall hester som til enhver tid står 
oppstallet over natten. 

o Styret ser at retningslinjene bør henges opp godt synlige i stall og 
fellesområde. 

 
 Ny 40’ Container er på plass 

o Gjenstår å få denne hevet fra bakken og vatret opp med et lite fall mot dørene. 
o Skillevegg ca midt i må bygges med låsbar dør. 
o Reoler må skaffes for oppsetting i den låsbare delen 

 
 
 

 Hytten 
 

o Arbeid med å skifte de fleste vinduer og dør settes i gang nå i høstferien. 
o Må males innvendig. 

· Ingvild vil se på farger og type beis 
· Når dette er klart må styret hjelpe til med å skaffe personer som kan 

beise. 
o Laminat må legges på alle gulv 

· Styret sjekker om det er medlemmer som kan ta dette. 
o Ny trapp/platt og rekkverk ved inngangsdør må på plass til våren 

 
 

 Vindu mot vei i klubbrom 
· Må skiftes før vinteren 
· Er innkjøpt og står i klubbrom 
· Bjarne følger opp med Paul Morten så dette blir gjort 

 
 
 
 



 
 

 Stenge vannet i stallen. 
o Utestallene må stenges og tappes ned 
o Boks nr 47 observert at lekker. 
o Innvendige bokser holdes vann åpent via varmesystem. 

 
 Klubbrom og toalett i gang 

o Sørge for at varme står på 
o Skal kunne benyttes gjennom vinteren 

 

 Kafeteria 
o Musefellen plassert på kjøkken i dag 9/10 
o Stenge hovedkrane i vaskerom 
o Sørge for å ha varmepumpen på hele vinteren 

 

 

 Avlsbrakke midt på plassen 
o Koble fra strøm 
o Tømme for eventuelle verdier, flyttes til container. 
o Demontere høyttaler mot oppvarmingsbanen 

 (tilhører Øyvind Rypdal) 
o Få kjørt den bort/ kastes 

 Finn Helge hører med renovasjon om de kan ta den rimelig 

 

 

Ref: Finn Helge Stene 


