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Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato: 17.06.2021 

Sted: Tune ridesenter 

Tid: 18:30 

 

REFERAT 

Tilstede: Kristoffer Tvete, Ingrid Jacobsen, Sofie Evensen, John Martin Johansen, Ann-Helen Tonheim, 

Linda Mari Solberg, Maria Ulriksen og Kjell Haagensen. 

Forfall: Evelyn Johnsrød, Camilla Winterseth, Karina Jacobsen og Adele Holme.  

Referent: Sofie Evensen. 

 

Saksnr. Tittel/innhold Ansvarlig Frist 

40/21 Godkjenning og oppfølging av referat 

• Godkjent 

  

41/21 Post/Info 

• Halden rideklubb: Vi har fått en henvendelse om vi ønsker 
å dele hvilken ordning vi har i forhold til leie/lån av Tune. 
Sofie sender svar og anbefaler de å høre med Borge 
rideklubb også. 

• Sofie har deltatt på webinar om politiattestorningen den 9 
juni. Lærerikt og nyttig informasjon om hvem, hva og 
hvordan. 
 

Øvrig post sendes styret på mail. 

  

42/21 Årshjul 

• Ingenting denne måneden. 
 

  

43/21 Økonomiorientering 

• Alt ok pr. mai 2021 med et overskudd. 
 

  

44/21 Ungdomsstyret orienterer 

• Ingenting nytt å melde. 
 

  

45/21 Sportskomiteen orienterer 

• Kristoffer har sendt inn ønske til ØRYK om å arrangere 
sprang stevne 7 og 8 august. 

• Vi har mottatt stevnerapporten fra D/L stevnet 5 og 6 juni. 
Gode tilbakemeldinger fra stevnehelgen. 

• FERD: Gjennomføringen gikk bra i Moss og både dressur 
og sprang ble gjennomført på en god måte. Det var tydelig 
at deltakerene hadde en super helg med ridning, 
overnatting og cliniq med Liselotte Lefdal på lørdag kveld. 
Denne gangen var det en rytter fra Askim og en fra 
Liselotte som skal til finalen i FERD. 
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46/21 Idretten skaper sjanser 

• Møte i går og det eneste nye er at Line Moen, som har 
vært trener, skal ta på seg hele ansvaret for ryttergruppen 
her på Tune. 

  

47/21 Eventuelt 

• Kristoffer sender inn ønske om D/L stevne i dressur helgen 
11 og 12 juni 2022. 

• Ny møtedato etter sommeren blir 26 august kl. 18:30. 

  

 

Møtet hevet kl 21:25 


