
Invitasjon til medlemsmøte i Sigdal og  

Rosthaug hestesportslag. 

 

SRHL er utvalgt til å være med i Norges rytterforbunds klubbsatsningsprogram. I den 

forbindelse inviterer styret til startmøte og idèdugnad. 

Tine Skoftedalen Fossing fra NRYF vil holde møtet. 

Møtet finner sted 19. februar 2019 kl. 17.30, på Buskerud gård i klasserommet ved 

stallanlegget. Det blir enkel matservering. 

Møtet vil anslagsvis vare i 3-4 timer. De som ikke har anledning til å delta på hele møtet 

oppfordres til å komme allikevel. Uansett om du må komme sent eller gå tidlig ønsker vi 

din deltagelse. 

 

Dette møtet er for alle medlemmer, i alle aldre, uansett hvilke hesteaktiviteter man er 

opptatt av. Kom og gi dine innspill til klubbens arbeid i fremtiden. Målet med dette møtet er 

en tiltaksplan som definerer hva mange i klubben mener vi skal gjøre videre. Denne 

tiltaksplanen vil legge føringer for styrets arbeid gjennom satsningsklubbprosjektet.    

Mange har kanskje ikke tenkt over at SRHL er et idrettslag på linje med fotball-, håndball, 

friidrettsklubber etc. Norges rytterforbund ble stiftet i 1915, og er det 12 største 

særforbundet under Norges idrettsforbund. Rytterforbundet har 35 000 medlemmer fordelt 

på 340 klubber, i 17 rytterkretser. Årlig arrangeres ca. 1000 stevner på ulike nivåer, i 9 ulike 

grener av hestesport. Disse grenene er dressur, sprang, distanseritt, feltritt, voltige, kjøring, 

mounted games, islandshest og hestesport for funksjonshemmede. I tillegg avholdes utallige 

andre typer hesterelaterte arrangementer, i små og store klubber over hele landet. Målet 

med en klubb under NRYF er å samles i felles glede over hesten, med hestens ve og vel i 

sentrum. Dette er kjernen i hva klubbsatsningsprogrammet går ut på. Klubben skal utvikles 

med tanke på å gi et bredt tilbud til alle hesteinteresserte, i alle aldre, på alle nivåer, 

uavhengig av om man eier hest eller ikke. Kom på møtet og bidra til et allsidig og aktivt SRHL. 

Påmelding 

Meld deg på gjennom denne linken: https://mi.nif.no/Event#2121690-010  

om du ikke får meldt deg på gjennom linken sender du en sms til Tonje Strandbråten på 

90747754. 

 

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen styret i Sigdal og Rosthaug hestesportslag. 

https://mi.nif.no/Event#2121690-010


 

 

 


