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Sak 21.16 Post/Info 

Hedda har snakka med rideskolen mtp samarbeid. Rideskolen ønsker rimeligere medlemsavgift. 

Hjelper gjerne til på stevner/arrangementer, rideskolen vil gjerne engasjere seg i klubben. Rideskolen 

vil få til et møte til uka. Rideskolen foreslår billigere medlemsavgift. Medlemsavgift må avgjøres på 

årsmøte, så det må tas på neste årsmøte. Klubben skal prøve å kompensere med en annen løsning i 

mellomtiden.  

Trening med Helena, ser bra ut allerede, 6 påmeldte allerede hver dag. Medlemmer er i fåtall av 

deltagerne.  

Intervju på Gjernes – møtte på Geir Ove. Geir Ove ønsker leie for anlegget for fremtidige 

arrangementer. Har hørt med andre klubber; Moss har delt overskuddet på eier av anlegg (50/50) Da 

blir det større inntjening ved større stevner og mindre ved mindre. Eller en fast sum i året og heller si 

opp lager plassen, med tanke på at vi allerede er heldige til å få lagre materiell der oppe.  

Purring på fakturaer, skal ifølge systemet gå av seg selv. Ikke gravd så mye i det foreløpig. Thor skal 

sjekke opp med purring. Skal kunne gå og betale via medlemmer egne MinIdrett. Thor skal gå 

gjennom og sjekke 

Sak 21.17 Distriksstevne 

• STEVNE INVITASJON 

Sprangen har en del ulike bedømminger. Hedda og Julia har satt opp forslag til 

bedømming i de forskjellige klassene. Vi har byttet ut 120 med 115 klasse som forslag, i 

henhold til kritikk fra forrige stevne mtp. Plass i forhold til høyde.  

Så fort teknisk personell er på plass så legges invitasjonen ut.  

I dressur kan vi ha til og med MB i distriksstevne.  

Dato: Mandag 21. Juni 2021 

Tid: 18.15 

Sted: Videosamtale på Messenger 



• DUGNADSHJELPERE 

Julia har fått jobben om å finne dugnadshjelpere. Gått gjennom listen av folk som har 

meldt seg. Julia sender videre melding til folk som eventuelt kan hjelpe til. Amalie skal 

spørre sin familie.  

• TEKNISK PERSONELL 

Litt usikkerhet med regler ang distriksstevne ang overdommer ved sprangstevne. Spurt 

kretsen om de kan tildele en feil og stil dommer til oss og en banebygger. Dag Magne er 

aspirant og må være med for å få sertifikatet.  

Dressur: skal vi stoppe påmeldingen på 40, mtp dommerkapasitet, eller se an 

situasjonen. Det er distriksstevne, rett før KM så det kan fort bli en del påmeldinger.  

Vi holder oss til en dommer til å starte med, og ser an situasjonen.  

Sak 21.18 Sosiale medier 

Flere skal ha tilgang, Julia har fått tilgang til Facebook og nettside. Marit styrer instagram, 

burde delegeres videre til flere. Veldig tungvint i forhold til videre delegering av et eventuelt 

neste styre om det kun er en person som sitter på passordet.  

Sak 21.19 Bod på Liholt 

Må høre med et firma om å frakte den. Julia hører med sjefen til Thomas om bistand i dette. 

Trenger kran/stort utstyr til det. Boden skal flyttes ned på Gjernes, Geir Ove ønsker at denne 

ser presentabel ut og at den vedlikeholdes. Liten dugnad for å male/kle den om. Hedda skal 

høre med Gjernes om hvor den skal plasseres, slik at den kan plasseres der den skal stå med 

en gang den blir satt der.  

Hengeren på Liholt - Thor skal hente den.  

Sak 21.20 Grønt kort kurs 

Er en del som kan utnytte et tilbud i forhånd av distriksstevne. Avventer svar fra Tonje om 

interesse via rideskolen 

Sak 21.20 Eventuelt 



Treningshelg i sprang, må høre med en trener. Hedda skal spørre Merethe om hun er 

interessert.  

Tilbakemelding fra forrige stevne – mer innfangere til hindre. Julia og Hedda drar opp og ser 

på hva vi har og om det kan deles i to for å minske bredden og få dem mer håndterbare.  


