Referat Styremøte OPRYK 7.november 2018
Tilstede: Mathilde S. Lier, Bjørn Myhrer, Turid Tømta, Lisbeth Stenseth alle via messenger
Fravær: Berit Hovsveen, Erwin-Andreas Cimarolli
Ordstyrer: Lisbeth
Aktuelt
• Det blir sendt ut nytt høringsnotat fra NRYF vedr kretssammenslåing og
moderniseringsprosjektet til NIF, til alle kretser i nær fremtid. Endelig forslag stemmes for
på ryttertinget 5.-7.april 2019. Rytterkretsen ser på en sammenslåing med Hedmark
Rytterkrets som sannsynlig pr. 1.1.2020. Kretsting 2019 avholdes som planlagt i mars mnd
og et mulig ekstraordinært ting må forventes høsten 2019 pga utfall av beslutninger om
kretssammenslåing på ryttertinget.
• Deltagelse på Ryttertinget 5.-7.april må prioriteres av aktuelle kandidater.
Horsepro/Equipe
• Info fra NRYF er at de jobber med oppdatering/videre utvikling av Horsepro. Utfordring
med gammel kode som skaper trøbbel.
• Klubbene inviteres til Equipe/stevnekurs våren 2019. Ansvarlig: Mathilde
Aktivitet
• I samarbeid med Starum HSK, Stav KRK og MGRK avholder OPRYK banehoppinger i
oktober/november. Tilbudet skal være lavterskel og deltageravgift for ryttere under 18 år
skal være maks 50,-. Klubbene mottar aktivitetsmidler. Ansvarlig: Bjørn/Lisbeth
• To av kretsens stewarder har deltatt på Steward II kurs som gir autorisasjon t.o.m
elitestevner. Da det er behov for denne kompetansen i kretsen, for kommende elitestevner
f.o.m 2019, innvilges deltagerne kursstøtte.
• Comeback-cup finale avholdes på Starums D-stevne i november. De to beste
OPRYKekvipasjene går videre til Nasjonal finale på “nye AEG” i februar 2019. Kretsen
dekker opphold for finaledeltagere.
• Rideskolecupen: kvalifisering planlegges for aktuelle rideskoler. Ansvarlig: Mathilde
Terminliste 2019
De aller fleste klubbene har nå lagt inn sine ønsker. Godkjennes så snart terminliste for L/Estevner i
feltritt er publisert, Bjørn sjekker opp denne. Ansvarlig terminliste: Lisbeth
KM dressur 2019 tildeles MGRK. (unntatt fra behandling av søknader KM dressur pga inhabilitet:
Berit, Mathilde og Turid)
Digitalisering
OPRYK har som mål å digitalisere økonomi, dokumenter og samhandling via online løsningene
Visma eaccount og office 365 i løpet av 2018. Arbeidet er godt i gang og forventes fullført innen
utgangen av desember. Ansvarlig: Lisbeth

