Arbeidsmøte ØRYK
Sted: Tune Ridesenter, Sarpsborg
29.03.2016 kl. 19:00
Tilstede: Gina Lindbæk, Kristoffer Tvete, Maria Lehmann, Marie Nordskogen, Line
Gundersen, Michelle Eilertsen, Liv Mona Årseth og Tone Aas.
Forfall: Ida Kongsbakk, Mats Bergersen, Øystein Hansen og Susanne Nesmoen.
Sommerfest
Styret i ØRYK ønsker å organisere en sommerfest/ happening/ lavterskeltilbud for å fremme
hestesporten. Vi ønsker å nå ut til alle, men først og fremst de som ikke er ute å starter:
Rideskoleelever, foreldre ++.
Hvem skal arrangere?
Det ble enighet om at klubbene skal arrangere dette selv, men med kretsen som støttespiller
og pådriver.
Hva skal arrangementet inneholde?
Vi ønsker å gi klubbene frihet til å forme arrangementet selv, men noen forslag ble nevnt:
• Gymkhana
• Oppvisning
• Voltige
• Kjepphest
• Grilling
Hva skjer videre?
Gina forfatter en mail til klubbene i kretsen som er tilsluttet en rideskole. Dette for å ha
mulighet til å låne ut hester. Vi ønsker at flere klubber samarbeider. F.eks kan vi dele kretsen i
ytre og indre Østfold.
Ekstra
• Det ble informert om endringer i statuttene for KM og ØM i både sprang og dressur.
Igjen ble det diskutert om budsjettet gir rom for vinnerdekken, men da kasserer ikke
var tilstede ble det ikke konkludert med noe. Rosetter er ingen utgiftspost i år, da vi
har igjen fra i fjor.
• Det kom innspill om åpne klasser i ØM.
• Moss Rideklubb tar på seg å arrangere ØM i sprang 11.-12. Juni.
• Post: Eidsberg Rideklubb ytret misnøye om fordeling av cuper i sprang. Stian Aas
formidler begrunnelse til klubben.
• Post: Moss Rideklubb gir beskjed om at tidtakeranlegget til kretsen er i dårlig stand.
Kretsen skal sjekke dette opp og utbedre ev. Feil.

•
•

Igjen ble det foreslått å fordele styremøtene utover kretsen, men med ønske om en
omvisning på de forskjellige anleggene. Dette ses på videre.
Neste styremøte er 27.04.2016 i Rådehallen kl. 18.00. Kristoffer låner lokalet.
Ledermøte på samme sted fra kl. 19.00.

Fredrikstad 03.04.2016
Referent: Maria Lehmann

