Ledermøte ØRYK
Sted: Rådehallen, Råde
Dato: 27.04.2016 kl. 19.00

Tilstede: Tomter, Eidsberg, Borge, Sarpsborg, Rakkestad, Gylder og Råde.

Sak 1: Velkommen
Gina ønsker velkommen. Hun forteller litt om seg selv, og takker for tillitten som kretsleder. Deretter
ble det en presentasjonsrunde på alle oppmøtte.

Sak 2: Kontaktpersoner krets/klubb
Det ble sendt en liste rundt bordet hvor alle klubber kunne fylle inn informasjon. Kretskontakten skal
holde kontakt med klubben sin, og helst delta på et styremøte for å bli kjent.
Innspill: ønsker at kretsen skal stå på sine vedtak og ikke endre meningen etter hvem som spør.

Sak 3: Terminliste
Terminlisten har vært mangelfull, men det håper vi endrer seg nå som Maria har tatt over ansvaret
for den. Maria ønsker at alle avvik fra terminlisten mailes henne. Redigert terminliste blir
fortløpende lagt ut på hjemmesiden og på facebook, samt sendt alle klubber på mail.
Innspill: forberede seg godt før terminlistemøte i 2017, slik av teknisk personell kan fordeles rask og
denne forsinkelsen ikke gjentar seg.

Sak 4: Teknisk personell
Rekruttering, utdannelse og kurs – hvordan finne egnede?
Innspill:




Kontaktperson i kretsen som organiserer praksis for aspiranter.
Være tydelig på at man ikke får honorar i egen klubb.
Sette inn en egen kolonne for aspiranter i terminlisten.

















Klubben bør "betale" aspiranter med mat og kjørepenger.
TP har førsterett til stevner i egen klubb.
Det er stor belasting på TP i kretsen, derfor alltid speide etter egnede kandidater.
Bruke idrettsråd - be om støtte.
Øke honorar på lange stevnedager.
Oppfordre til positivitet og takknemlighet på stevneplassen. Mange aspiranter får mye kjeft
og kommer aldri tilbake.
TP bør også takke dugnadsgjengen for hjelpen på stevnet.
Rekruttere ungdom som viser interesse.
En lapp til foreldre om at ikke alt er VM.
Gi barn oppgaver sammen med foreldrene.
Kun start til de som stiller med hjelper – burde inn i KR 1.
Lage en dugnadspool – liste over oppgaver og hvilke medlemmer som ønsker de forskjellige
oppgavene.
Kurs med Robert Ruud.
Bruke sanksjoner mer, men se an om den går ut over rytter feilaktig.
Rapporte dårlig oppførsel til vedkommenes klubb.

Sak 5: Kurs 2016
Det blir informert om kurskalender på rytter.no. Den er litt vanskelig å navigere i, og kretsen kan
derfor lage en plan over kommende kurs. Askim holder stewardkurs i juni. Maria kontaktes dersom
det ønskes kurs. Kretsen skal ha fokus på kurs fremover, og SBBA-kurs og SD1-kurs virker som er
mest trengt for øyeblikket.
Maria informerer kort om nye Grønt Kort-regler. De som ønsker autorisasjon må ta kontakt med
Maria.

Sak 6: KM, ØM og cuper
KM og ØM statutter er klare og blir lagt ut snarest. Vi går igjennom statuttene.
Innspill til KM-F:




Kvalifisering: hvorfor 1 år tilbake og ikke 2?
Mesterskap: gjeldene hest rir først
Premiering: premiering uten hest

Styret ser på dette og reviderer ev..
Innspill ØM-S:





KM og ØM sprang er nå delt: intensjonen var å skape en "folkefest". Samle unge og game
ryttere under samme tak. Delt KM gir få startende. Samlet KM/ØM gir mange startende og
gjør det til et samlingspunkt.
Arrangør orker ikke KM og ØM på samme dag. Det blir lange dager og vanskelig å skille
klassene. Rytterne vet ikke hva de rir.
ØM = rekruttering til KM.




Gjøre ØM til innendørs? Da kan kun Moss arrangere det. Fast i november?
ØM i januar?

Innspill til KM-S:



Hvorfor SBB2? Banebyggerkomitèen har endret kravet for KM til SBB1, bør ikke kretsen gjøre
det samme?
Hvorfor kun gull og sølv ved 3 startende? Står det noe i KR om dette?

Sak 7: Eventuelt
Ingen innspill.

Fredrikstad 09.05.2016

Referent: Maria Lehmann

