Styremøte i Østfold Rytterkrets
Dato: 9. april 2018
Tid:

1900 - 2200

Sted:

Blixland, Tomter

Referat
Tilstede: Maria Lehmann, Øystein Hansen, Line Gundersen, John-Martin Johansen, Hedda Haugen,
Benedicte Gudjonsson, Bente Ro
Forfall: Berit Pedersen

SAK 18.24. Godkjenne innkalling og referat fra forrige møte
SAK 18.19 – Maria Lehmann har ikke sendt innspill til Østfold Fylkeskommune vedr. Regional plan for
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Høringsfrist utgått 06.04.18
SAK 18.23 – L-stevne FORK 24.-26.08.18 kan ikke omgjøres til D-stevne, da dette er samtidig med KM
feltritt. FORK har fått beskjed.
RORK arrangerer KM dressur.
Referat godkjent.

SAK 18.25. Post/info
Maria Lehmann har vært i møte med Østfold Idrettskrets ang «Store idrettshelga i Østfold»
26.-28.10.18. på Quality hotell i Sarpsborg. Fredag er kun for daglige ledere. Kan være aktuelt at
ØRYK legger inn 3 timers ledersamling lørdag eller søndag. Det er planlagt at enhver deltager betaler
650 kr i inngang, og kan da velge å melde seg på 6 ulike bolker/temaer lørdag og 6 ulike
bolker/temaer søndag. F.eks anleggsutvalg, økonomi i idrettslag (tippemidler). Aktuelt også å
avholde GK kurs i denne helga. I så fall betaler ØIK for kursholdere av GK kurs, bøker og baneleie på
Kalnes. Med inngang 650 kr, vil dette være et billigere alternativ for GK kurs enn vanlig. Maria
Lehmann sender ut forespørsel til klubbene om interesse.
Kalamot for islandshester avholdes på Kalabanen i Sarpsborg førstkommende helg 14.-15.04.18.
Ca. 70 hester fra hele landet vil delta. Kvalifisering lørdag og finale søndag. Nasjonal cup med
kvalifisering til EM. Det er ønsket at ØRYK er representert under arrangementet. Dessverre har ingen
deltagere på styremøtet anledning til å delta på så kort varsel.

SAK 18.26. Brønnøysund
Får ikke lagt inn personalia for styret i ØRYK i Brønnøysund, da ikke alle er tilstede.

SAK 18.27. Budsjett og regnskap
Line Gundersen har fortsatt ikke fått tilgang i bank. Regninger oversendt forrige kasserer for betaling.
Bør ha et bankkort på ØRYK’s konto for betaling av f.eks. mat under kurs etc.

SAK 18.28. Ledermøte
Lite tilbakemeldinger på utsendt agenda. Tema for ledersamling: «Hvordan kan samarbeid mellom
arrangør og teknisk personell bli mest mulig?» For eksempel kontakt mellom banebygger og
arrangør, overdommer og arrangør. Hvordan bør dette sikres med felles retningslinjer?
Innlegg av Lars Nordskogen for banebygger, Maria Lehmann for stewarder, skal også få tak i
arrangør.
Øvrige tema på ledersamling:
Info om KM og ØM
Info om Østfold Idrettskrets sitt arrangement «Store idrettshelga i Østfold»
Kurs og utdanning.
Forslag til diskusjon vedrørende sprangklasser: Regulering av antall påmeldte i hver klasse på Dstevner? Slik at en ikke opplever at stevnet er fullt, og det kun er påmeldte i lave klasser.
SAK 18.29. Stevnerapporter
Mottatt fra Borge Rideklubb D-stevne sprang 11.03.18. Ingen spesielle bemerkninger, bra
gjennomført.

SAK 18.30. Kurs og utdanning
ØRYK er eneste som legger ut kurs på kurskalenderen. Får spørsmål om kursdeltagelse fra hele
landet. Bør tas opp med NRYF dersom ØRYK er eneste som arrangerer kurs.
SBBA kurs i Rådehallen 24.-25.03.18 med 14 deltagere gikk ca 4000 kr i pluss. Kan med dette
arrangere ett eller to ekstra kurs i år. Klubbene ønsker steward kurs.
GK-kurs arrangeres for del 1 i Rådehallen 24.04.18 og del 2, 3 og 4 på Kalnes 28.04.18. Det kan også
være mulig å avtale med Line Gundersen at rideprøve avholdes på annet sted.

SAK 18.31. KM/ØM

RORK arrangerer KM dressur på Tune 01.-02.09.18 på Tune. (hvem fra ØRYK deler ut premier?)
FORK arrangerer KM sprang på Bekkevold 08.-09.09.18. (hvem fra ØRYK deler ut premier?)
TOMTER arranger KM feltritt på Blixland 25.-26.08.18 (hvem fra ØRYK deler ut premier?)
SORK arrangerer ØM dressur på Kalnes 04.-05.08.18 (Line Gundersen deler ut premier).
EIDSBERG arrangerer ØM sprang 30.06-01.07.18 i Eidsberg. (Maria Lehmann deler ut premier)
1.mai må KM statutter ut. Beate fått beskjed ang dressur. KM sprang ikke revidert siden 2014, må
gjennomgås– Maria Lehmann sender mail til Marie Nordskogen.
ØM sprang statutter må presiseres bedre ved få påmeldte i klassen. Hvordan slå sammen klasser i
ponni/hest – hva med premiering i ØM og individuelt. ref. problemstilling på ØM sprang Eidsberg i
2017.
Line Gundersen ansvarlig for innkjøp av premier og sløyfer. Sjekke med Gina Lindbæk hva som er
igjen fra i fjor. Avsatt 25.000 kr i budsjettet til dette.

SAK 18.32. Ungdomsarbeid
Utgår. Ingen ungdomsrepresentanter tilstede.

SAK 18.33. Eventuelt
I henhold til KR, er det mulig å bruke overdommer fra egen klubb på eget D-stevne. Praksis i ØRYK i
dag er å ikke bruke egen overdommer. Er dette heldig, ved for eksempel protester? ØRYK forholder
seg til KR, og det er opp til klubbene
Søkemotor for teknisk personell er ikke oppdatert. I tillegg er søkemotoren lite hensiktsmessig. Har
sendt mail til NIF/sportsadmin – min idrett, tilbakemelding om at dette er under arbeid. I tillegg tar
det lang tid å få lagt inn oppdatert info om teknisk personell i lista.
Kretsledersamling til 14.04.18. Maria Lehmann deltar. Forslag til tema på kretsledersamling, for å øke
deltagelse i KM: At alle kretsvinnere i sin gren individuelt danner et kretslag og starter lag og finale på
feks på KOHS. Forslag om å danne felles klasseoppsett for KM.

Referent: Benedicte Gudjonsson

