
 
 

Referat VIHF styremøte 9.  04.01.2023 
Sted: Teamsmøte 

Kl 21:00-22:30 
 

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

 Avlysning av arrangement:  
o Styret er klar på at vi ikke vil ha avlysning av arrangement, men må se 

på løsning om det blir få deltagere. 
 

 Midtnorsk WR-Sport 
o 19-21 mai 
o Teltstaller er ok 

 30 bokser koster NOK 76.593 = NOK 2.553 per boks 
o Dommere: 

 Nasjonaldommere  
 Leif Arne 
 Stigur (Skal ri selv) 
 Elisabeth (Skal ri selv) 
 Hilde Karin Skogly (Hilka) har bekreftet ok 
 Pga av at Stigur og Elisabeth rir så prøver vi/ vurderer å 

skaffe tredje dommer utenfra, Stigur sjekker 
 FEIF-Dommere 

 Petur 
 Hulda (hoveddommer) 
 Gudmundur  

o Kan vi klare oss med kun 3 FEIF-dommere? 
Vanskelig å skaffe den fjerde da det er mange 
stevner i mai i alle nordiske land. Stigur avklarer 
med dommerne. 

o Det er avtalt reisekost/opphold/dømmekostnad 
med dommere på forhånd 

o Ingvild i gang bestilling billetter. 
o Retur for FEIF dommere blir mandag morgen fra 

Ålesund/Vigra 
 

 Stevneleder: Anders Magne Flemmen 
Han ønsker å ha møte med styre neste uke for å starte 
prosessen med å fylle alle postene, sekretariat, kiosk, stall etc. 

 FHS avtaler kveldsmøte via teams uke 2 
 

 Medlemsmøte jan/febr-2023 
o Vi gjennomfører medlemsmøte under første vintercupen lørdag 11/2 
o Ta dette under storpausen midt på dag 

 



 
 

 
 Foredrag 

o Veterinær Oddvar Enerstvedt har sagt ja som foredragsholder, men kan 
ikke lørdag 11/2  Han kan lørdag 11/3 under vintercup 2 

 Styret ønsker å skille foredrag fra vintercup for at flest mulig får 
mulighet og har overskudd til å delta. Vi vil også ha et 
medlemsmøte denne dagen for å holde dialogen gående med 
medlemmene. 

 Styret lander på 25/2. FHS sjekker med Oddvar om dette passer. 
 
 

 BUF vinteren 2023 
o Torunn – Foredrag treningslære 

 Hver enkel av oss må bidra til at vi får med oss folk fra vår egen 
stall 

 Servere kaffe/kake/ 
 Hvilket utstyr trenger hun. Projektor / lerret 

 Maria sjekker innen få dager 
o Ri for dommer Elisabeth, Stigur. (Mars / April kveld midt i uken + en 

søndag?) 
o Gry Ødegård – Rytter Coach. Styret vurderte dette som aktuelt og ber 

BUF ta kontakt med Gry for konkretiser en temakveld. 
 
 
 

 Vintercup 
o Påmelding må ut snart 
o Husk å ta med at det kan bli flyttet en helg ut om det blir skikkelig 

dårlige forhold. 
o Stevneleder-  Viktig rollefigur for å rekruttere flere til å jobbe med sport. 
o Vi setter deltakeravgift til 500,- per equipage  og 50,- per natt per boks 

 
 
 

 Årsmøte 2023 
o Gjennomføres 7/2 kl 19:00 på senteret 
o Innkalling må sendes denne uken. FHS ordner dette. 
o Regnskap må fullføres asap slik at revisorer kan få gjort jobben sin 
o Årsmelding må skrives 

 Anlegg-Bjarne 
 Avl-Stigur 
 Sport-Kjersti 
 BUF-Maria 
 Fra styret-Finn Helge 

 
 


