Ledermøte Østfold Rytterkrets
1. Velkommen
Leif ønsker velkommen og alle presenterer seg.
2. Besøk
Besøk av Generalsekretær Ellen Damhaug Scheel.
Ellen startet i sitt virke 1. februar 2015, og har som mål å besøke alle kretsene i løpet av året.
Presenterte seg selv og snakket litt om NRYF og hva de gjør/jobber med i NRYF.
NRYF kan støtte bredde rekrutering i form av rideskolene (de som driftes av rideklubber vel å merke)
Det skal ikke være ”De” i rytterforbundet, det skal være ”Vi” i rytterforbundet.
Til slutt et lite hjertesukk fra Wenche Alm – bruke teknisk personell med riktig autorisasjon.
3. Kretstreninger
Kretstreninger – en komité i styret har sett litt på dette med kretstreninger. Det er et vanskelig tema,
flere trenere nekter sine elever å ri for andre trenere enn de selv.
Det er forslag om å arrangere en clinic i slutten av mai for flere grener sammen - kan dette være en
bedre ting. Det kan være mulig å lage en kretstrening for trenere med elever….. kan være en modell.
Kretstrening bør inn på terminlista til kretsen. Hva skal nivået være??? Rideskole++ eller toppnivå….
På kretstrening MÅ rytterne møte med sin egen hjemmetrener.
Ellen foreslår å snakke med Wenche Alm om hvordan de gjør det i Oslo og Akershus rytterkrets.
4. Teknisk personell
Det er store utfordringer med teknisk personell. Klubbene må være flinke til å sende riktig personer
på kurs. Hvorfor faller man ifra?? Vi bør sette opp KR1 kurser i indre og ytre for å motivere til å bli
teknisk personell.
5. Kurs
Maria informerer om kurs, klubbene bør melde inn interesserte til forskjellige kurs. Kursene har i
mange år gått med underskudd. Vi har nå satt opp kursavgiften til kr. 1.000,- pr. deltaker fra Østfold
og kr. 2.000,- for deltakere knyttet til andre kretser. Det er satt opp Stewardkurs i Askim 12.-14. juni.
Det kommer også Sprangdommer 1 kurs, Stildommer 1 kurs, sprangdommeraspirantkurs og
banebyggeraspirantkurs etter hvert.
6. Eventuelt
Ting på nettsidene – alle bør sende saker m/bilder til Leif eller Kristoffer som administrer nettsidene.
Det lages en ny Facebookside for ungdomsrepresentantene i kretsen.
Rekruteringscupen i dressur – er satt opp som utvidet klubb, dvs. kun 6 klubber kan delta. Dette er
dumt da enkelte klubber utelukkes. En løsning kan være å lage flere cuper så alle klubbene har en
rekruteringscup å delta i.
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