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Medlemsmøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato: 13.03.2019 

Sted: Bøndenes Hus, Råde 

Tid: 18.00-19.30 

 

REFERAT 

 

Velkommen 

Evelyn Johnsrød ønsker velkommen til alle 33 oppmøtte medlemmer. 

 

Sak 1 Idretten skaper sjanser 

Morten Nyborg er primus-motor bak Gatelagene i fotball. Dette er et prosjekt fra 2011 som gir et 

aktivitetstilbud til rusavhengige. Dette prosjektet har pr. 2019 20 toppfotballklubber med tilhørende 

Gatelag.  

 

Et tilfeldig møte mellom Morten Nyborg, Petter Nyquist fra «Petter Uteligger» og Bent Høie 

(nåværende helse- og omsorgsminister) ble starten på dette prosjektet, da Høie ønsket å bruke 

idretten til noe mer. Dette resulterte i at Tom Tvedt (sittende idrettspresident) tok kontakt med 

Morten Nyborg for å snakke mer om hvilke muligheter som fantes. 

 

Etter flere tilfeldige møter, og noen mer planlagte, ble Nyborg og Tvedt enige om å satse på 

idrettene; ski, sykkel og ridning. De respektive særforbundene jobbet videre med rammene, og 

prosjektet fikk også et samarbeid med TV2. 

 

Prosjektet begynner nå å bli mer håndfast: For ridning vil det være Norges Rytterforbund, Østfold 

Rytterkrets, Råde og Onsøy Rideklubb og Tune Ridesenter som inngår i prosjektet. Prosjektet er 

fullfinansiert, og skal ikke driftes på frivillighet. Deltakerne skal fungere som ordinære medlemmer av 

klubben. Dette betyr at deltakerne også skal jobbe dugnad under stevner, men selvsagt etter egne 

forutsetninger.  

 

Det vil være mange apparater rundt hver deltaker, det skal inn mentorer, trenere og andre ressurser 

for å sikre sikkerhet, både for deltakernes helse, men også for dyrevelferden. Det er gjort intervjuer 

med aktuelle kandidater, og oppstart regnes rundt 1. april 2019.  
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Hele dette prosjektet skal filmes, og da også under våre 

stevner. Reservasjon mot filming er selvsagt lov, være seg 

man er frivillig, startene eller støtteapparat. Det er ønskelig at 

dette kommuniseres og løses før opptak, og er noe klubbstyret bør bidra med å tilrettelegge.  

 

Prosjektet har pr. nå en tidsramme på tre år.  

 

Klubbens hovedoppgave i prosjektet er å være et trygt og inkluderende miljø.  

 

Sak 2 Dugnadsarbeid og tilbakemeldinger 

 

Mentimeter: 

Maria Lehmann spurte medlemmene hvilke følelser de assosierte med klubben. Det resulterte i dette 

bildet: 

 

 

Dette varmet flere hjerter å se, og Maria hadde i tillegg laget en med ord hentet fra stevnerapporter 

2018: 
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Videre snakket Maria Lehmann litt om at vi trenger flere til å jobbe dugnad på stevner, og litt hvorfor 

medlemmer velger å stille/ ikke stille. 

Kristoffer Tvete sendte ut et spørreskjema på e-post som vi ønsker at alle svarer på. Det er helt 

anonymt og vil være til stor hjelp for styret og sportskomitéen i videre arbeid.  

 

Sak 3 Diverse informasjon 

 

Stevner 2019: 

Kristoffer Tvete gjennomgikk terminlisten for 2019: 

Mars: HM på Noreødegården Ryttersportssenter – trenger frivillige 

Mai: UK-stevne sprang og dressur på Tune 

Innspill: FH-klasser 

Juni: D/L-dressur på Tune 

September: D-stevne sprang på Tune 

Oktober: UK-klasser – klubbmesterskap på Tune 

Ønsker om klasser/ høyder etc. meldes sport@rork.no. 

 

Statutter NHF: 

Kristoffer gjennomgår retningslinjer for søknad om støtte til mesterskapsavgift og/ eller transport, 

samt uttak til Norwegian Horse Festival. Disse kan leses på hjemmesiden www.rork.no.   

mailto:sport@rork.no
http://www.rork.no/
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Busstur til NHF hadde svært få deltakere: 

Innspill: For dyrt pga. nytt billettsystem. 

Innspill: Vanskelig billettsystem. 

Innspill: Felles reise med tog? 

Innspill: Kan legge ut interessen og bestille deretter.  

 

RORK’s Unge Ryttere: 

Ønsker å arrangere forskjellige sosiale tilstelninger, men dette blir ofte avlyst grunnet for få 

påmeldinger. Hva ønsker medlemmene at ungdommene skal arrangere? 

- Fagkveld 

- Medlemskvelder 

- Hverdager bedre enn helger 

- Programtrening 

 

Pinserittet:  

Utestående penger på Suteren.  

- Bytte helg? 

- Natursti? 

- Gi et tilbud til alle 

Det ble ingen klar enighet om vi skal arrangere dette i 2019. Styret ser nærmere på saken.  

 

Bygdepokalen:  

Disse er påmeldt torsdag 21. mars: 

- Lene Riise 

- Andrea Fuglerud 

- Helene Aslaksrud 

- Merete Svensson 

- Marielle Karlsen 

- Linda Jensen 

- Maria Lehmann 

- Sofie Evensen 

 

Råde, 13.03.2019 

Referent: Maria Lehmann 


