
 

 

 
Årsberetning NRHA. Norway 2017 

 

Det har under året blitt holdt 6 styremøter og 3 stevner, Snowslide x2 og Battle of the Reins. 
Foreningen har i dag 65 betalende medlemmer og 83 registrerte hester.  

Som sagt ble det holdt 3 stevner i 2017 (Snowlide 1&2 og Battle of the Reins). Og vi hadde 

for første gang Morrison klasser i regi av NRHA Norway  

 
Det skjedde store ting under året og vi nådde en milepæl i norsk reiningsport med å få i land 

en treårsavtale med The Body Shop. Det ble arrangert The Body Shop Cup for første gang 

og vi ble invitert av The Body Shop og Kingsland Oslo Horse Show til å vise reining for et 
stort publikum. Flere tusen tilskuere så reining på Oslo Horse Show, og tross problemer med 

underlaget, ga våre fem rytterne en fin oppvisning til publikum. Vi takker Tim Christensen i 

The Body Shop og Morten Aasen i KOHS for at vi fikk sjansen. Vi vil også takke Runa 

Ulimoen og hele KOHS organisasjon for samarbeide med NRHA Norway under 
planlegging, selve dagen og etter showet. 

 

Vi hadde også Höveler Challenge under Battle of the Reins med en flott bucklet til vinneren. 
 

Takk til vår generalsponsor The Body Shop, vår hovedsponsor Wenche Westreng og 

Westreng Maskinforretning AS, Höveler Norge AS, TP Ranch og  Smarthest, for sine bidrag 

med sponsor midler i 2017. 
 

Under året som har godt har vi i styret både jobbet med at prøve finne en alternativ 

konkurranse anlegget. Styret har endt med at prøve å arrangere stevner på TP ranch i 2018. 
Også har det blitt offisielt at Wenche Westreng bygger en anlegget for konkurranser som 

førhåpningsvis er klar i 2019.    

 

Som sagt i fjol så er rekruteringen i mine øyner fortsatt for dårlig. For 2018 må det jobbes 
mer med rekruteringen i det vi ser en tydelig ”forgubbing” av rytterne. Svært mange er i dag 

+50 og vi må prøve få med både flere eldre og yngre ryttere.  

Til sist vil jeg ønske det nye styret lykke til og takk for meg 
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