Ledermøte i Østfold Rytterkrets
Dato: 23.04.18
Tid: 19.00-22.00
Sted: Askim Ridesenter, Trippestadveien 26, 1814 Askim

REFERAT

Tilstede: Moss, RORK, FORK, RAKK, Eidsberg, MKRK, Askim, SORK og Tomter.

- Velkommen
Maria ønsker velkommen og alle oppmøtte presenterer seg.

- Samarbeid mellom TP og arrangør
o Lars Nordskogen – Sprangbanebygger
Tips til arrangør:
-

Sjekkliste
PC/ printer
Mulighet til å reparere (spiker, hammer, skruer, drill)
Tidtakeranlegg
Opplæring på forhånd
Sponsing
Kontakt teknisk personell før invitasjonen sendes til godkjenning i HorsePro.
Invitasjonen bør ut fem uker før stevnestart.
Veileder for banebyggere www.rytter.no

o Øystein Hansen – Trener
-

Invitasjonen – hvilke muligheter og begrensinger gir denne?
Stevner blir fulle med starter i de lave klassene, og dermed blir ryttere som rir høye klasser
utestengt.
Flere Drive-In stevner? Er dette noe vi burde arrangere mer for å ha et tilbud til alle?
Sikkerhet: Mange nesten-ulykker på oppvarmingen. Kan stewarden begrense antall trenere/
hjelpere?
Uerfarne hester, ryttere og medhjelpere er en risiko på oppvarmingen.
Premieutdeling til fots er en fordel med tanke på tid og sikkerhet.
Puljeoppvarming: sørg for at en kompetent frivillig fra klubben har ansvar for
oppvarmingshinderet.
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-

Frivillige på stevner: sørg for opplæring av de frivillige.
Ved ønske om flere klasser er +5 klasser gode alternativer.
Har man 125cm og 130cm fanger man kanskje opp de som
til vanlig rir landsstevner.

o Maria Lehmann – Steward
Før stevne:
-

Kontakt Chief Steward for å kartlegge behov for Steward/ Stewardaspiranter/ assistenter.
Kjøpe hansker til bitt- og sporekontroller.
Dopingboks skal være klargjort og tilgjengelig.

Under stevne:
Innslipper som følger stewards veiledning.

Innspill:
-

Godt opplærte frivillige i dommerboden.
Spør erfarne arrangører om hjelp.
Variasjon på klassetilbud er bra.
Rekruttering av teknisk personell kan være vanskelig fordi det skaper begrensinger for aktive
ryttere.
Dårlig holdninger fra ryttere og trenere mot teknisk personell er et hinder for rekrutteringen,
og skaper også frafall av eksisterende.
Mange påmeldte møter aldri til start.
Arrangørene må stå sammen og følge KR. Altfor mange ryttere kverulerer på f.eks.
passkontroll.
Ved westernridning og feltritt i Sverige må rytterne betale og vise pass før de er påmeldt.
Sett passkontrollen på parkeringen.
Gå igjennom stevnerapporten og gjør ev. endringer til neste stevne.
Oppfordre OD til å velge riktig og egnede personer til å skrive rytterrapport.
Stewardassistenter er en god hjelp for stewarden. Assistenten er en frivillig fra klubben på lik
linje som parkeringsvakten og kioskarbeideren. Det er fordelaktig med noe kjennskap til KR,
så f.eks. en som har tatt Grønt Kort-kurs er egnet. Denne skal bistå steward slikt at steward
kan rekke over alle arbeidsoppgaver.

- Grønt Kort-kurs
Neste kurs: 24. og 28. april.
Kursholderkurs: Dersom klubbene har personer som ønsker å bli kursholdere tar de kontakt med
Maria som setter opp og holder kurs. GK er delt i 4. For å kvalifisere til kursholder for del 1 kreves
kompetansen: steward eller dommer. Til del 2, 3 og 4 kreves kompetansen: trener, ridelærer eller
annen relevant utenlands utdannelse.
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Alle klubber skal ha oppnevnt én Grønt Kort-ansvarlig. Maria har
tidligere sendt ut mail om dette, men savner fremdeles svar fra
mange klubber.
Alle henvendelser om Grønt Kort sendes:
marialehmann92@hotmai.com.

- Utdanning TP
Nylig avholdte kurs:
Sprangdommeraspirant – desember 2017.
Sprangbanebyggeraspirant – mars 2018

Det arbeides med å få kursholder og dato:
Steward og Sprangstildommer 1.

Ønsker:
Dressurdommeraspirant og sprangdommer 1.

Andre ønsker kan sende Maria på: marialehmann92@hotmail.com.

- Kurshelg – ØIK
26.-28. oktober planlegger Østfold Idrettskrets «Den store idrettshelga». Et idrettsseminar for
trenere og ledere på tvers av alle særidrettene i Østfold. ØRYK har avtalt å arrangere Grønt Kort-kurs
denne helgen, og er dermed samarbeidspartner i prosjektet. Videre skal styret se på muligheten for å
legge inn ledermøte/ terminlistemøte. Dette vil ev. inngå i en pakkeløsning fra ØIK hvor man betaler
en standardsum og kan «shoppe» moduler, kurser og foredrag. Økonomi, sponsing, styrearbeid i
praksis og spillemidler er noen av temaene det vil være mulig å være med på.

- Eventuelt
- Kurs i Equipe 2. mai fra kl. 18.00 i Rådehallen er åpen for alle klubber som ønsker en innføring.
Påmelding via linken. https://mi.nif.no/Event#1622266-010

Askim, 23.04.2018
Referent: Maria Lehmann
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