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Bjørkelangen Sportshall 15 Februar 2020

Bjørkelangen Sportshallen
Haldenveien 45

1940 Bjørkelangen
15 Februar 2020  kl 13:30



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) Ansvarsfrihet for styret

h) Valg

• President og kasserer for 2 år

• 2 nye styremedlem for 2 år.

• 1 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

i) Behandling av forslag fremlagt av styret eller rettidige innsendte forslag fra  

foreningens medlemmer
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Årsberetning
National Reining Horse Association of Norway 2019

Styrets sammensetning  
Leder: Wenche Westreng  

Nestleder: Tony Llarena  

Kasserer: Liv Øvstebø  

Sekretær: Kristin Bjørhall

Styremedlemmer: Celina-Therece Mørch Honningsvåg, Tinky Trøye, Britta Spies og 

Roger Hyldmo

Vara medlemmer: Sølvi Raasok

Valgkomité: Ingjerd Haugen(leder), Roland Svensson og Suzannah Karlsen  

Media ansvarlig: Tony LLarena

Revisorer: Mette Biørnstad

Vara Revisor: Arne Almberg
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Styrets arbeid
Styrets oppgaver og aktiviteter

Årsberetning NRHA Norway 2019

Det har under året blitt holdt 6 styremøter og 3 stevner, Snowslide x 2 og Battle of the Reins. I tillegg
arrangerte vi EM sammen med danskene på Tuse Cr eek Ranch

I 2019 hadde NRHA Norway 62 betalende medlemmer og 103 registrerte hester.
Som sagt ble det holdt 3 stevner i 2019 (Snowlide 1&2 og Battle of the Reins). På våre to  stevner delte vi ut 
penger, premier og gaver for en verdi av Nok 86.813.- I tillegg arrangerte vi Europamesterskapet sammen 
med NRHA Danmark hvor vi bidro med 58.000 nok.
Vi avviklet The Body Shop Cup for tredje år med 20 000.- i potten til sammenlagt vinneren og  mange flotte 
premier og gaver til de fem beste plasserte både pr stevne og sammenlagt. 
En  stor takk til Tim Christensen og The Body Shop for deres støtte. Dette hadde ikke var mulig  uten dere. 
Også i 2020,2021og 2022  skal The Body Shop Cup skal være en del av våre stevner, da vi fornyet vår sponsor 
avtale  med The Body Shop som Generalsponsor.

Store ting kommer til å skje under 2020. Vi skal igjen arrangere NRHA European Affiliate Championship 
på Tuse  Creek Ranch i Danmark. 
Big Dream Arena blir innviet med Snowslide 1&2, 8-10 Mai. Vi tror at denne nye arena kommer til å 
bidra med å løfte norsk reiningsport.

Takk også til vår hovedsponsor Wenche Westreng og Westreng Maskinforretning AS,og Smarthest, for sine

bidrag med sponsormidler i 2019. Vi håper at denne lista på sponsorer blir enda lengre i 2020
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Dato for våre stevner i 2020 blir:

8-10 Mai 2019 Snowslide 1&2

1-2 August Big Dream Show

4-6 September Battle of the Reins

På alle stevner kjøres The Body Shop Cup med noen små endringer fra tidligere år.

• Open og ryttere som har vunnet 2 år på rad får ikke delta i The Body Shop Cup

• Det deles ut pengepremier til de 10 beste sammenlagt(20.000 kr added)

• Som en del av denne sponsorkontrakt stiller Pocos Gruppen med premier i The 

Body Shop Cup i form av billetter til KOHS til de fem beste ved hvert stevne, 

dekken til vinner ved hvert stevne, The Body Shop produkter/gavekort til de fem 

beste ved hvert stevne. (Premier kan endres fra år til år). Verdi på premier anslås 

til NOK 45.000,- (NOK 15.000,- pr år).
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President

Wenche Westreng Bjørkelangen Sportshall 15 Februar 2020

Big Dream Show skal være en lavbudsjett stevne hvor vi skal finne fram igjen til
smilen og legge alvoret til side og lekelysten skal kommer fram.
Det skal være gøy a være med pa NRHA Norways stevner!

Som sagt i fjor og året før og år et før igjen, så er rekruteringen fortsatt for dårlig. Vi må
fortsette 9gså i 2020 og i tiden fremover å jobbe mye med1 dette, i det vi ser en tydelig
"forgubbing" av rytterne. Svært mange er i dag +50 og vi må prøve å få med både
flere yngre ryttere.

Vi må jobbe målrettet med å få med de ·yngste med å arrangere kurs , clinics osv. Her
er det bare å bruke fantasien og være kreative. Selvfølgelig må vi få flere ryttere i alle
aldere.

Til sist vil jeg ønske styret lykke til i EM sesongen 2020!

Årsberetning NRHA Norway 2019
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VALG 2020



Revisor godkjent regnskap
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Medlemsmøte
Følgende saker til årsmøte
1. NRHA EM 2019 resultat
2. NRHA European Convention 2020 – Amsterdam
3. NRHA Norway rolle ( hva gjør vi og hvordan)
4. Eventuelt
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Medlemsmøte
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Medlemsmøte

NRHA EUROPEAN AFFILIATE CHAMPIONSHIP 2019

Resultat
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Det ble dessverre et stort underskudd på EM 2019, noe som vi i felleskap med 

danskene må forsøket å rette opp i 2020.

Vi budsjetterte med 200 hester, men det kom bare 156. Dette tror vi var pga at 

NRHA Europeiske Derby var uken etter og mange valgte å reise til Derbyen

fremfor EM. Når det blir mindre deltakere så blir det mindre inntekter mens det 

fleste fasteutgifter( dommere, stewards, flyreiser, hotellkostnader, livestream, 

fotograf, promotering osv.) blir det samme, så derfor underskuddet.

Inntektene var 1.134.699 DKK

Utgiftene var:  1.268.001 DKK

Underskudd:      133.302 DKK  

I år går Derbyen i mai så vi tror at vi skal få ca 200 deltakere. Vi må også redusere 

mange av utgiftspostene, noe som vi er i full gang med å se på og stramme til.

Europamesterskapet ble en suksses selv om overskuddet uteble. Alt fungerte bra 

og alle involverte i arrangement gjorde en super jobb. Vi fikk bare gode skussmål 

fra alle som var med og dette tror vi skal være med på å få flere til å delta i 2020 



2020 NRHA European Summit 
Amsterdam, Holland

January 13 & 14



Medlemsmøte

12 januar 2020 kom 38 representanter fra 15 av 16 europeiske  

affiliates sammen for å diskutere div saker angående 

reiningsporten i Europa, og for å utarbeide en plan om videre

forbedring av sporten.

I tillegg til disse representantene ble enkelte personer som  

representerte eiere, oppdrettere, sponsorer og ryttere, invitert til å  

bidra med sin kunnskap og ideer til handlingsplanene som ble  

opprettet på dette arrangementet.
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Medlemsmøte
NRHA AFFILIATE CONVENTION 2020

Vår president Wenche Westreng og jeg har nå i januar vært i

Amsterdam på NRHA Affiliate  Convention.

Der var representanter fra de fleste europeiske landene til stede.  

Dette er et viktig samlingspunkt for vår sport.

Norge er et lite land innen reiningverden, men det veldig 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, i år som i fjor.

De lever i en verden de fleste av oss i de små affiliates ikke kjenner

seg igjen innen reining.  

MEN det er utrolig lærerikt å høre synspunktene de kommer med.

Derfor også svært viktig at vi viser at vi «små» faktisk «følger med i  

timen» og bruker vår stemme når det er behov for dette.
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Medlemsmøte
NRHA European Summit

Ved ankomst til hotellet søndags kveld og  kl 19:00 ble det arrangerert en velkomst 

reception, hvor først og fremst fokus var på det sosiale.

Mandag; Startet møtet kl 08:30, med mange punkter på agendaen og vi  holdt det 

gående til kl 18:00. 

Tirsdag fra 08:30 til 12:00 ble det hold European Council hvor det ble stemt over 

forskjellige saker som jeg kommer tilbake til.

I det European Council sitter følgende representanter:

Forman: Roberto Cuoghi

Members

Rudi Kronsteiner, Bernard Fonck, Rosanne Sternberg, Ditte Poulsen, Seppo Perkiö, 

Francois Zurcher, Isabeau Rohde, Agnes Csolle, Tony Llarena, Paulus Beurskens, 

Adreinne Speidel, Adrian Motyka, Thierry Willigsecker og Maik Bartmann

NRHA Staff Liaison: Samantha Oldfield
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Medlemsmøte
NRHA European Summit

Bjørkelangen Sportshall 15 Februar 2019

Første sak som ble diskutert var : Den Europeiske stevne kalender.

Alle affiliates var enige om at de store penge stevner ‘’tar livet av’’ de små 

stevner, da den blir arrangert for tett til hverandre og følgende endringer i

regelverket ble det foreslått:

Det finns følgende stevne kategorier:

Kat AA: Added money over 100.000 dollars

Kat A:    Added money 50.000 til 99.999 dollars

Kat BB: Added money 15.000 til 49.999 dollars

Kat B:    Added money 1.000 til 14.999 dollars

Kat C:    Added Money    0 til 999 dollars

Forslag: 

• Dokumenter for godkjennelse av stevner i kategorien AA og A må 

• leveres 300 dager før første dagen av stevne 

• Dokumenter for godkjennelse av stevner i kategorien BB og B må 

• leveres 180 dager før første dagen av stevne 

• Dokumenter for godkjennelse av stevner i kategorien C og D  må 

• leveres 60 dager før første dagen av stevne 



Medlemsmøte
NRHA European Summit

Bjørkelangen Sportshall 15 Februar 2019

➢ Stevner i kategorien AA og A må ligge minst 1.000 km fra hverandre

eller 3 uker

➢ I tilfelle konflikter mellom de arrangører , skal  i første omgang 

de arrangørens selv komme fram til en løsning

Klarer de ikke å bli enige så skal European Council bestemme hvordan

det blir. 

➢ Skal en privat firma eller person arrangere en NRHA godkjent stevne, skal 

Affiliatet i det landet som stevne skal arrangeres godkjenne det.



Medlemsmøte
NRHA European Summit
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Et annet horrible forslag, etter min mening, var at rytterne i L1og L2 

ikke skulle ri finalen eller at finalen blir lagt til tidligere i uken når det ikke var så

mye publikum på tribunen på Futurity og Derby 

De som foreslo dette mente at L1 og L2 rytterne var for dårlige til å vise fram

reining for en stor publikum.

Her ble det en heftig diskusjon, men heldigvis ble dette forslaget forkastet

av medlemmene i  Europa Council med flertall av stemmene.

Forslag om Nomination av føll:

Det ble langt fram forslag om å betale 400 dollars for føll og da var føllet 

nominert i både USA og Europa.

Her igjen ble det heftige diskusjoner hvor Italia var sterk imot dette forslaget.

Det ble etter en stund stemt for eller i mot dette og resultatet ble at forslaget ble

forkastet.



Medlemsmøte
NRHA European Summit

Tirsdag 14. 01.2020
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Her ble presenter årets datoer for major events i 2020, søknader til å 

Arrangere EM i 2021 og 2022 og kvalifiserings periode til vårt og danskenes

EM i Juli.

Datoer:

European Futurity:                                      22-29 mars 2020. Cremona-Italia

European Derby:                                         18-24 mai 2020. Wels-Østerrike

NRHA Derby:                                                13-21 juni 2020. Oklahoma-USA

NRHA European Affiliate Championship:   6-11 juli. Regstrup-Danmark

Kvalifiserings periode til EM 2020: Ingen endringer

Første periode: 01 januar til 31 desember 2019

Andre periode:  01 januar 2020 til 45 dager før første dag av årets EM

Det ble også bestemt ar EM skal gå som et stevne og aldri sammen med

et annet AA, A eller BB stevne



Medlemsmøte
NRHA European Summit

Tirsdag 14. 01.2020
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Søknad om å arrangere EM 2021 og 2022

1.  CS Ranch, Sveits

Dato i 2021: 05-10 Juli 

Dato i 2022: 04-09 Juli

2.  NRHA Germany, Kreuth- Tyskland

Arrangeres sammen med Germany Breeders Derby

Dato 2021: 19-27 Juni 

Dato 2022: 19-26 Juni

3.  WTC Schultz, W.Neustadt , Østerrike

Dato 2021: 14-17 Juli



Medlemsmøte
NRHA European Summit

Tirsdag 14. 01.2020
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Etter stemmegiving ble det CS Ranch, Sveits som fikk tildelt arrangement

for  2021 og 2022.







NRHA European Summit

Tirsdag 14. 01.2020



Medlemsmøte

NRHA Norways viktigste oppgaver er å promotere norsk reiningsport

Jeg som media ansvarlig har skrevet flere artikkler på sosiale medier og internett og 

kommer også til å gjøre det i fremtiden. Slik promotering er gull verdt for et lite land 

som Norge er i reining sammenheng. Vi kommer til å fortsette med å gjøre oss synlige

der hvor vi kan og på den måten vise resten av Europa at vi finns. EM er derfor et

utmerket utstillingsvindu for både NRHA Norway og NRHA Denmark.

I år og satser vi på å ha Allbreeds og ‘’kids’’ klasser på alle våre stevner. Vi håper med 

det at flere vil bli rekruttert til westernridning.

Vi håper også at åpning av Big Dream Arena er med på å øke interesse for å være

med, og det hadde vært ønskelig at flere oppgraderte sine anlegg slik at vi kan ha 

stevner på forskjellige steder rundt om i landet.
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Medlemsmøte

En annen viktig oppgave for NRHA Norways styre er å kunne tilby attraktive stevner forsine  

medlemmer og andre ryttere fra hele Skandinavia.

Grensepassering har vært årsaken til at mange svenske og danske ryttere har hatt vanskeligheter med 

å delta på våre  stevner. Vi har vært i kontakt med tollvesenet og rytterforbundet, men hele situasjonen 

virker lås. Det er liten eller ingen interesse for dem til å hjelpe oss med dette.

Tollvesenet forlanger kausjonist for 500.000 nok og denne summen skal være på en sperret konto.

Som dere skjønner har ikke NRHA Norway tilgang på så store midler. 

Som sagt før ble det holdt 3 stevner i 2019 (Snowlide 1&2 og Battle of the Reins). Alle stevner har 

dessverre gått med underskudd pga for få deltakere. 

Uten våre sponsorer og spesielt The Body Shop, Westreng Maskin, Smarthest og TLReining Shows hadde

det blitt enda større underskudd

Alle medlemmer må være bevisst på at det koster å arrangere stevner. Hvis vi skal kunne forsette å

tilby NRHA stevner i Norge, MÅ først og fremst medlemmene støtte opp om sinn klubb/organisasjon og 

delta på norske stevner.

I tillegg hadde vi  i samarbeide med NRHA DK, EM på Tuse Creek, hvor NRHA Norway og The Body 

Shop bidro med over 60.000 Nok til arrangementet i Danmark

Vi i styre er åpen for forslag, innputt osv som kan hjelpe oss videre med å arrangere stevner som alle

synes det er verdt å delta i.

Ingen forslag er for dum eller crazy , bare kom med det dere har påhjerte!
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Medlemsmøte

• Stevner i Sverige

• • Spring Break 22-26 April, Axvalla

• • Hälldala Spring Slide 10-12 April

• • Hälldala Spin& Win 14-17 Maj

• • September Rundown 15-19 September, Axvalla

• • Halloween Show, 30 Okt- 1 Nov, Hälldala

• Danmark

• • Take It Easy Show 22 mars, Tuse Creek

• • Take it To More 4-5 April, Tuse Creek

• • Spring Celebration 30 April – 3 Maj, Kumlegaard

• • Ride In 12-14 juni, Tuse Creek

• • NRHA EAC, 6-11 Juli, Tuse Creek

• • Champagne & rein 14-16 Augusti, Tuse Creek

• Norge

• • SnowSlide 1&2 8-10 Maj Big Dream Arena

• • Big Dream Show 1-2 Augusti, Big Dream Arena

• • Battle of the Reins 4-6 Sep, Big Dream Arena
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Reining stevner i 2020



Medlemsmøte
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Takk for fremmøte 
og 

vel hjem


