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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!
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