Årsberetning NRHA Norway 2018
Det har under året blitt holdt 6 styremøter og 3 stevner, Snowslide x 2 og Battle of the Reins.
Foreningen har i dag 65 betalende medlemmer og 83 registrerte hester.
Som sagt ble det holdt 3 stevner i 2018 (Snowlide 1&2 og Battle of the Reins). På våre to stevner
delte vi ut penger, premier og gaver for en verdi av over Nok105.000.- Ikke verst tatt i betraktning
av at vi er fortsatt en liten NRHA Affiliates.
Store ting kommer til å skje under 2019 og vi når nok en milepæl i norsk reiningsport når vi
arrangerer, sammen med NRHA Danmark, NRHA European Affiliate Championship på Tuse Creek
Ranch i Danmark. Vi er i full gang med å planlegge mesterskapet sammen med danskene. NRHA
Norway skal fortsatt arrangere Snowslide 1&2 og Battle of the Reins.
Vi avviklet The Body Shop Cup for andre år med 15 000.- 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
2019 skal The Body Shop Cup settes opp på våre stevner.
Takk også til vår hovedsponsor Wenche Westreng og Westreng Maskinforretning AS, TP Ranch og
Smarthest, for sine bidrag med sponsormidler i 2018. Denne lista på sponsorer kan godt bli enda
lengre…
Også under året som har gått har vi i styret jobbet med å prøve å finne et alternativt
konkurranseanlegg. Styret har bestemt å arrangere NRHA Norways stevner i 2019 på Lykseth Gård.
Selv om TP Ranch har fungert tilfredsstillende i 2018, har TP Ranch sine begrensinger når det
gjelder kapasitet for antall hester.
Økonomien, logistikken og fasiliteter som kantine, sanitæranlegget og overnattingsmuligheter har
vært avgjørende for valget av Lykseth fremfor TP Ranch.
Det er nye folk som driver Lykseth nå og de har lovet å preparere underlaget slik at det er optimalt
for reining. De kommer til å harve banen hver dag i 2-3 uker før stevnet starter. I første omgang er
det Snowslide 1&2 som skal gå der og deretter håper styret at det nye anlegget på Bjørkelangen, Big
Dream Arena står ferdig til Battle of the Reins, men jeg tror dessverre at tiden ikke strekker til.
Datoer for våre stevner i 2019 blir:
• 10-12 Mai 2019 Snowslide 1&2
• 6-8 September Battle of the Reins
Som sagt i fjor og året før så er rekruteringen fortsatt for dårlig. Vi må fortsette også i 2019 og i
tiden fremover å jobbe mye med 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 eldre og yngre ryttere.
Til sist vil jeg ønske styret lykke til i EM sesongen 2019.
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