Styremøte i Østfold Rytterkrets
Dato: 14. august 2018
Tid:

1900 - 2130

Sted:

Bekkevold

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

SAK 18.44. Godkjenne innkalling og referat fra forrige møte
SAK 18.35. Pris på GK-kurs under Store Idrettshelga er 750 kr istedenfor 650 kr, som tidligere antatt.
Invitasjonen er ute.
SAK 18.36. ØRYK har ikke 180000 kr på høyrente konto, men fordelt på to kontoer.
Referat godkjent

SAK 18.45. Post/info

Det Norske Travselskap, Norges Rytterforbund og Norsk Jockeyklubb har inngått
samarbeidsprosjekt om felles ungdomssamling på Norsk Hestesenter Starum, 4.-7. oktober 2018.
ØRYK har fått tildelt 2 plasser, for ungdom mellom 16-26 år. Egenandel 1500 kr. Styret forslår å
benytte deler av tildelt Grunn- og aktivitetsstøtte fra ØIK til å dekke kursavgiften på 1500 kr pr pers,
mot at deltagerne stiller som ungdomsrepresentanter for ØRYK. Deltagerne må dekke transport selv.
Sofie Evensen ønsker å være med. Forslag om Elisabeth Bradlie i Askim.
Innstilling til ny organisering av NRYF sentralt og regionalt er ute på høring. Høringsfrist 01.09.18.
Maria Lehmann sender dokumentet til medlemmene i ØRYK for gjennomlesing. Medlemmer sender
sine innspill til Maria innen 24.08, styret sender sine innspill samlet innen fristen. Nye Viken
Rytterkrets omfatter Oslo/Akershus, Buskerud og Østfold – og vil omfatte ca 8700 medlemmer.
TOMTER sendt henvendelse til ØRYK at det er vanskelig å skaffe sprangdommer 2 for KM-feltritt, og
spør om statuttene senere kan revideres ang krav til teknisk personell for KM-F. Henvisningen til
teknisk personell i statuttene er i henhold til veileder fra NRYF. Grenutvalget må i så fall ta stilling til
dette, da veilederen er i henhold til KR.
RORK meldt feil i statutter KM dressur, stutter korrigert og publisert.
Anonym varslingssak mottatt. Varsler fått tilbakemelding om at forhold det er varslet om er
underlagt Mattilsynet og gjeldende kommune.

SAK 18.46. Budsjett og regnskap
Line Gundersen delte ut balanserapport, resultatrapport og kontoutskrift fra bank pr d.d.
Driftsresultat pr. 14.08.18. -14.816,79 kr. Disponibel bank 157.447,92 kr. Se vedlegg.

SAK 18.47. Grunn- og aktivitetsstøttet ØIK
ØRYK fikk tildelt 12.500 kr i Grunn- og aktivitetsstøttet fra ØIK. Midlene skal brukes til
ungdomsarbeid, i henhold til handlingsplanen i søknaden. ØIK skal ha rapport fra gjennomført
aktivitet innen 01.12.18, ellers må midlene tilbakebetales.
Forslag til bruk av midler:
Ungdomssamling på Starum: kursavgift 3000kr
FERD rideskolecup kvalifisering: startavgift, teknisk personell
Programtrening før KM dressur på Tune: baneleie, startavgift, dressurdommer
Oppgradering av feltrittsbane på Tune

SAK 18.48. Ungdomssamling
Se SAK 18.45.

SAK 18.49. Stevnerapporter
RAKK D-stevne sprang 16.06.18. Mye purring for godkjenning av invitasjon, vanskelig å få teknisk
personell. En negativ tilbakemelding på ett teknisk personale, ellers små kommentarer. Vel
gjennomført.
RAKK D-stevne dressur 17.06.18. Ikke korrekt overdommer oppsatt til MC, skaffet annen dommer.
Vel gjennomført
RORK D/L-stevne dressur 09.-10.06.18. Vel gjennomført

SAK 18.50. Terminlista
Tilkomne stevner:
RORK D-stevne med innlagt klubbmesterskap sprang/dressur 06.-07.10.18.
FORK D-stevne sprang med innlagt klubbmesterskap 30.09.18.
MOHSK – klubbmesterskap? Maria sjekker om de skal ha klubbmesterskap, som tatt opp tidligere av
Øystein Hansen.

SAK 18.51. Kurs og utdanning
Sprangdommer 1 på RORK sitt sprangstevne på Tune 15.-16.09.18
Stewardkurset flyttet, sted og dato ikke avtalt. Mest sannsynlig 22.-23.09.18 under ØM sprang
MOHSK.
GK-kurs under «Den store idrettshelga» 27.10.18.
Stildommerkurs, avventer tilbakemelding?
Dressurdommeraspirant kurs, avventer
Utviklingsforum NRYF på Ullevåll 20.-21.10.18, Maria blir med – vara?
GK samling KOHS 12.-13.10.18, Maria deltar

SAK 18.52. KM/ØM
ØM dressur - avlyst
KM feltritt TOMT 25.-26.08.18, Bente Ro deler ut premier, evt Benedicte Gudjonsson
KM dressur RORK 01.-02.09.18, Maria Lehmann deler ut premier
KM sprang FORK 08.-09.09.18, Berit Pedersen deler ut premier
ØM sprang MOHSK 22.-23.09.18 (Hedda Haugen deler ut premier)
Ikke alle premiedekken er klare. Hedde Haugen og Line Gundersen har oversikt og ordner dette.

SAK 18.53. Web-ansvarlig
Ny web-ansvarlig er Hedda Haugen.

SAK 18.54. Grenleder sprang.
Ny grenleder sprang er Berit Pedersen. Maria ansvarlig for terminlista og Berit for godkjenning av
invitasjoner.

SAK 18.55. Kretssamarbeid
Maria har vært i møte med rytterkretser for Oslo/Akershus, Buskerud og Telemark/ Vestfold.
Agenda; KM – mulig samarbeid mellom kretsene frem til fylkessammenslåingen, arrangering av KM,
rideskolecup (legges på is da det allikevel blir FERD rideskolecup)

SAK 18.56. FERD
FERD rideskolecup finale avholdes på «nye AEG» på Lillestrøm i uke 8/19. FERD kvalifisering for
Østfold må gjennomføres senest innen 01/19. Maria sender forespørsel til klubbene om å være
arrangør. Dersom RORK skal være arrangør igjen, er dette på visse premisser og et samarbeidsmøte
må evt avholdes før de takker ja til å arrangere. Diskutert muligheten for å ha todelt
kvalifiseringsstevne. Et i indre Østfold og et i ytre Østfold, om dette kan bedre deltagelsen fra de
forskjellige rideskolene. Se SAK 18.47 over, hvor ØRYK vurderer å dekke kostnader til teknisk
personell under FERD kvalifiseringsstevne.
SAK 18.57. Eventuelt
Maria ønsker en ansvarlig for bevertning på kurs og møter. Ingen ønsker å være ansvarlige, da kurs
og møter avholdes over hele fylket uten at bevertningsansvarlig selv er deltager. Det ble diskutert at
det heller ikke alltid er behov for bevertning, og at det på f.eks kurs kan opplyses i invitasjonen hvor
det kan fås kjøpt mat eller at mat må medbringes. På f.eks terminlistmøte, kan det oppfordres til at
forespurte deltagere tar med kaffekanne/kopper og brus – evt kjeks. Øvrig bevertning unødvendig.

Referent: Benedicte Gudjonsson

