Styremøte ØRYK
Sted: Fredriksborg Hestesportsenter, Fredrikstad
21.09.2015 kl 19:00
Tilstede: Øystein Hansen, Gina Lindbæk, Liv Mona Aarseth, Stian Aas, Line Gundersen, ,
Marit Bergli, Leif Høyland, Kristoffer Tvete, Karianne Brekken, Merethe Holby og Annike
Mikkelsen
Forfall: Ingeborg Bjerregaard, Mats Bergersen, Mayrita Halvorsrud, Ingrid Jacobsen, Linda
Johannessen, Annicken Jegersberg, Marie Nordskogen, Bjørn Andersen, Maylinn Dramstad,
Maria Ystrøm Bislingen, Mina Olstad,

Sak 42- 2015 Godkjenning av forrige møtes protokoll
Protokoll godkjent.
Sak 43-2015 Post/Info
SORK har valgt ny nestleder – Maja Farup.
Kretsledersamling på Telenor Arena 16. oktober – Stian representerer kretsen, Leif melder på.
Det har kommet invitasjon til 100 års jubileum 3. desember, Leif reiser.
Sak 44-2015 KM/ØM Evaluering
Dressur, god gjennomføring, men flere stilte opp fra andre klubber. Resultatservicen var noe
treg, men de hadde kun 1 PC den andre virket ikke.
Sprang hadde også noe dataproblemer og kun en PC.
Dressur lagutregning kan bli noe urettferdig da WC tabellen blir brukt, kanskje vi skal bruke
WC tabellens toppscore uavhengig av antall startende. Vi kan se hva de gjør på NM. Line får
med seg Maja Farup og Annette Talberg til å gi et innspill til NRYF. Gina kan hjelpe til med
XL-oppsett. Dommere må skaffes tidligere.
Sprang, bra baner, bra underlag. Det ble delt ut medaljer til feil ponnilag, som senere ble rettet
opp. Det skulle vært omhopning om 3. plass JR mesterskap. Det ble feil dommeravgjørelse i
hest lag og Askim har sendt en klage til Sprangdommerkomiteen.
NRYF hadde lagt landslagssamling samme helg som KM, det bør rapporteres inn til NRYF.
Hvem vil være med å diskutere KM nivå og statutter. Liv Mona, Øystein, Marie og Marit ser
på dette.
Borge har sendt inn et brev til Sarpsborg Rideklubb med kopi til kretsen.
Sak 45-2015 FH klasser på dressurstevner
Kretsen vil heretter ikke godkjenne stevner uten FH klasser. Inger Line Brath kommer på
ledermøtet i kretsen i oktober for å informere om FH klasser.
Sak 46-2015 Kretsting 2016
Vi får låne sikkerthetssenteret som i fjor, vi betaler kun for maten. Vi spør på ledermøtet
hvilket tema vi skal ta opp.

Sak 47-2015 Ledermøte i oktober
Det har foreløpig ikke kommet inn stevneønsker, men fristen har ikke gått ut ennå. Fristen for
søknad er 1. oktober. Inger Line Brath kommer å informerer om FH. Vi bør også snakke litt
om teknisk personell og utdanning da.
Sak 48-2015 Teknisk personell
Det er ønske fra stildommerkomiteen om at vi utdanner nye stildommere som hopper eller har
hoppet på høyt nivå 1,40 eller har utdanning fra Starum eller liknende
utdanningsinstitusjonene. Sprangbanebyggeraspirantkurs, Marit har kontaktet kurslærer som
finner en dato.
Sak 49-Cuper
Kretsen har et ansvar i forhold til sponsorene – vi bør ha en dialog med sponsor, men sponsor
skal ikke bestemme. Vi bør kanskje klargjøre mer i statuttene hva hensikten med cupen er.
Sak 50 – Eventuelt
Borge skal arrangere kjørestevne og sliter med å skaffe steward.
Østfold Turhestforening – har hatt en sak i Skiptvet hvor ryttere har blitt jaget fra offentlig
vei. Skiptvet kommune har også skiltet ridning forbudt. Vi kan eventuelt invitere Øyvind
Grytland på ledermøtet til våren.
Mounted Games har hatt 3 NM og ett Nordisk, flere av kretsens ryttere har sanket medaljer og
også lagene fra både Borge og Moss.
Fredriksborg 21. 09.2015
Referent
Marit Bergli

Ledermøte mandag 26. oktober kl. 19.00 Kalnes,
Styremøte en time før, kl 18.00.

