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Referat Halden Rideklubb  

    

     

________________________________________________________________ 

Sak 20.9 Godkjenning av referat 

Referat fra forrige møte godkjent. 

Sak 20.10 Post/Info 

Jobber med å få endret styresammensetningen i Brønnøysund. Flere i styret mangler tilgang 

til f.eks. klubbadmin ol. Dette jobbes med videre.  

Sak 20.11 Stevner 2020 

• Vedtatt å ha sprangstevne 27. Juni. Amalie forhører seg om bruk av Gjernes. Gjernes 

velges i hovedsak pga. rekruttering i rideskolen. Klasser vi velger på stevnet er:  

Tellwell CR, 40cm CR, 60cm CR, 90cm, 1m, 1,10cm og 120. CR klassene setter vi som 

klubbklasse. Ryttere fra rideskolen kan betale for medlemsskap i klubben eller et 

dagsmedlemsskap. Pris ikke satt.  

Dette skal være et hyggelig og inkluderende stevne der alle får plass uansett nivå og 

alder. Frist for påmelding settes tidlig og ikke etteranmeldning pga. Corona. Vi 

gjennomfører med puljer på 10 om gangen og hver pulje får ca. starttid slik at vi kan 

unngå å overskride 50 personer på et sted. Hedda har tilgang i horsepro og equipe, 

og setter opp stevneinvitasjon. 

• Vi setter opp Pay & Jump helga før stevnet. 20. Juni. 

• 28. Juni setter vi opp programtrening i dressur. Hedda ordner dommer.  
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Sak 20.12 Klubbmateriell 

Alt av klubbmateriell skal samles. Private får ikke bruke klubbens materiell uten bekreftelse 

av klubben. Mye materiell blir samlet under stevnet. Vanja sjekker opp hvor klubbens 

lydanlegg kan være. Klubben må finne egnet plass for klubbens materiell. Dag Magne setter 

opp en oversikt over hva klubben eier og har, på den måten får vi kontroll.  

Vi maler opp bommene 27. Mai kl: 13.00 slik at de er klare til stevnet. Hedda og Hanna 

kjøper inn maling. Hedda, Hanna og Vanja maler bommene. 

Sak 20.13 Agria Naturbane 

Legger på is til klubben har fast tilholdssted. Jobbe mot å skaffe klubben et fast tilholdssted 

med leieavtale. 

Sak 20.14 Eventuelt 

•  Vedtatt at all arrangering skal godkjennes av styret før det sies at klubben er arrangør.  

• Klubben dekker håndsprit og hansker til Liholt som har åpen rail for alle i uke 21 – Vanja 

fikser kvittering på dette til regnskapet. Håndspriten og hanskene brukes da senere til 

stevnet vi skal arrangere.  

• Neste møte 8. Juni 19.15 videosamtale. 

 


