Styremøte i Østfold Rytterkrets
Dato: 15. oktober 2018
Tid:

1900 - 2130

Sted:

Kubberød, Moss

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

SAK 18.68. Godkjenne innkalling og referat fra forrige møte
Referat godkjent

SAK 18.69. Post/info
Østfold Idrettskrets inviterer til ungdomskonferanse, påmeldingsfrist 28.10.18. Maria oversender info
til klubbene.
Østfold Idrettskrets inviterer særkretser til dialogmøte om blant annet fylkessammenslåing/nye
region Viken. Mail videresendt medlemmer i ØRYK. Avholdes 4 forskjellige steder og datoer i Østfold.
Påmeldingsfrist 29.10.18.
Det kan søkes Østfold Idrettskrets om midler til dekning av utgifter til kurs, som GK-kurs og TP-kurs.
Line Gundersen fremskaffer dokumentasjon over utgifter fra regnskapet – Maria søker om midler.
Mottatt tilbakemelding fra varslingssaken, om at Mattilsynet er varslet, ref. sak 18.45.
NRYF har etterslep på utsending av stevnerapporter fra april måned. Disse er nå klare for utsending,
og kretsene vil snarlig motta flere eldre rapporter. På sikt er målet å få stevnerapporter digitalisert.
NRYF ønsker innspill til forenkling av stevnerapporter. Forslag om å utarbeide to rapporter, en for Eog L-stevner og en forenklet for D- og UK-stevner. Punkter vedr. oppstalling, veterinær, hovslager etc
er lite aktuelt for D- og UK-stevner.
Henvendelse fra RORK som hadde SD1 kurs 15.-16.09.18, ønsker mer oppfølging/veiledning av
sensor. Henvendelse videresendes sprangdommerkomiteen.
Spørsmål fra RORK om kretsen kan veilede vedr. personvernforordningen (GDPR). Spørre om Østfold
Idrettskrets kan ha et innlegg under ledermøte.
Maria sendt mail til Rakkestad Kjøre og Rideklubb med ros til klubben og spørsmål om klubben kan
holde et innlegg på ledermøte, avventer tilbakemelding. Klubben har egen rekrutteringsgruppe og
avholder flere aktiviteter for en stor gruppe barn og ungdom. Hvordan har en liten klubb uten f.eks.
rideskole/egne hester fått dette til?

SAK 18.70. Budsjett og regnskap
Line Gundersen delte ut balanserapport, resultatrapport og budsjett. Resultat – 44.205 kr. Se
vedlagte rapporter.
SAK 18.71. Stevnerapporter
Eidsberg 30.09 D-stevne dressur: Noe dårlig bunnforhold på oppvarming, ujevnt og ikke harvet. Ellers
vel gjennomført.
Eidsberg 29.09 D-stevne sprang: Litt for mange ekvipasjer på oppvarmingen. Ellers vel gjennomført
RORK 15.-16.09 D-stevne sprang: Arrangøren mener det må være færre klasser. Ryttermelding kom
ut for sent. Ellers vel gjennomført.

SAK 18.72. Kurs og utdanning
Foreløpig ingen planlagte kurs.
Ønske om stewardkurs, DD1 (ikke i regi av kretsen), stildommer1, SDA, aktivitetslederkurs.

SAK 18.73. Ledermøte
Avholdes på Tune ridesenter onsdag 24.10.18 kl. 1900. Påmeldingsfrist søndag 21.10.18.
Agenda: Terminliste, hva ønsker klubbene av kretsen, KM/ØM, eventuelt
Vedtatt av ØRYK å ikke ha ØM i 2019, men har søkt NRYF å lage flere klasser/endring av stutter for
KM. Ønsker større deltagelse i KM. Kretsen har ikke midler til å avholde både ØM og KM.
Forslag om en eventuell Østfoldcup, med kåring av Østfoldmester til sammenlagt vinner.
Styret møtes kl 1800.
Bevertning: Brus/kaffe fra Tune, Gina fakturer kretsen.

SAK 18.74. Utviklingsforum
Utviklingsforum og kretsledersamling på Ullevål 20.-21.10.18. Agenda for kretsledersamling:
terminliste, TP, utdanning TP, kretshåndboken, horsepro/equipe m.m. Maria bør ta opp overføring av
resultater fra equippe/horsepro. Problemer for distanse og for ponnikategorier(sprang).

SAK 18.75. FERD
Nye statutter for FERD rideskolecup. Endringer: Utelukking av ryttere som har startet LA ponni/100
cm hest på D-stevne eller høyere. Kvalifisering i 80 cm og finale i 60 cm.
Kvalifisering før 21. januar 2019.

Kretsen ønsker to kvalifiseringsstevner for å øke deltagelsen. Askim Rideklubb og RORK (på Tune
Ridesenter) er åpne for dialog for å arrangere. Grenleder sprang og grenleder dressur er med på
dialogmøte med klubbene. Arrangører blir selv enige om felles helg (f.eks 1.-2.12.18).
Evt. må samme dommere dømme både for RORK og Askim, slik at sprang og dressur går på motsatte
dager i Askim og på Tune.
Kostnader til TP, sløyfer og premier dekkes av ØRYK via tildelt grunn og aktivitetsstøtte. Ingen
startavgift for ekvipasjene. Maria spør Høøks om sponsing av premier.
FERD comebackcup: Over to avdelinger
Kan 1. avdeling avholdes på Askim 11. november, på allerede oppsatt stevne?
2. avd. avholdes under FERD rideskolecup i Askim eller på Tune.

SAK 18.76. Eventuelt
Askim har søkt om sprangstevner (GLAVA cup) 10. og 25. november, lagt inn i terminlista.
Stevner avlyses pga for få påmeldte. Blir da for dyrt med teknisk personell. Mulig årsak også at
klubbene sender inn stevneinvitasjoner for sent, slik at rytterne ikke får planlagt.
Ønsker grunndata i horsepro tidligere. Kretsen bør legge inn grunndata for stevnene når terminlista
er ferdig.
Beate jobber med cup’er i dressur:
Cavalor LC
Høøks LB
Stallboden LA
Dato for kretsting fastsatt til lørdag 19.januar 2019. Maria sjekker pris hos Vik selskapslokale i
Skjeberg. Line Gundersen sjekker pris hos Balke gård.

Referent: Benedicte Gudjonsson

