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Styremøte i Råde og Onsøy Rideklubb 

Dato: 26.08.21 

Sted: Tune ridesenter 

Tid: 18.30 

 

REFERAT 

 

Til stede: Kristoffer Tvete, Ingrid Jacobsen, Sofie Evensen, John Martin Johansen, Linda Mari Solberg, 

og Kjell Haagensen. 

 

Forfall: Camilla Winterseth, Ann-Helen Tonheim, Evelyn Johnsrød, Maria Ulriksen, Adele Holme og 

Karina Jacobsen. 

Referent: Sofie Evensen. 

 

Saksnr. Tittel/innhold Ansvarlig Frist 

48/21 Godkjenning og oppfølging av referat 

• Godkjent 

  

49/21 Post/Info 

• ØRYK: Ungdomssamling. ØRYK ønsker å lage en 
ungdomskonferanse og ønsker derfor at klubben skal gi 
tilbakemelding på hvilket alternativ de ønsker skal bli 
gjennomført. Sofie har videresendt dette til resten av 
styret. 
ØRYK: Kvalifiseringsstevne. Det er blitt etterspurt om noen 
kunne tenke seg å arrangere et lite stevne for at flere skal 
få mulighet til å kvalifisere seg til KM-dressur. Dette har 
Moss påtatt seg. 

  

50/21 Årshjul 

• Møteplan, står lengre ned på agendaen. 

  

51/21 Økonomiorientering 

• Ingenting nytt å melde. 

  

52/21 Ungdomsstyret orienterer 

• Ingenting nytt å melde. 

  

53/21 Sportskomiteen orienterer 

• Vi har arrangert sprang stevne helgen 7 og 8 august. 
Gjennomføringen gikk bra, men vi hadde litt lite 
bemanning til tider. Vi fikk skryt for at vi er så hyggelige og 
imøtekommende, fine premier og banebyggeren fikk skryt 
for banene.  

  

54/21 Tidtakeranlegg   
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• Vi sliter med at den ene cellen på tidtakeranlegget ikke vil 
kommunisere inn, så vi må bestille service.  Sofie ringer og 
bestiller. 

55/21 Statutter klubbmesterskap 

• Vi ønsker å arrangere to mesterskap i dressur, slik som vi 
gjorde med sprang i fjor. Dette for å gi et best mulig tilbud 
til alle medlemmene våre. Vi reviderer derfor statuttene 
for klubbmesterskap dressur. 

  

56/21 Møteplan 

• 30 september 
28 oktober 
25 november 
16 desember 

  

57/21 Aktiviteter høst 2021 

• UK stevne sprang og dressur 2 og 3 oktober 

• Dølahest mesterskapet 7-10 oktober 

  

59/21 Eventuelt 

• Klubbklær: Vi ønsker å se på muligheten til å få i gang en 
skikkelig avtale på klubbklær til medlemmene våre. Det er 
kommet tilbakemelding fra Høøks Moss om at systemet de 
har i dag tar for lang tid. Vi ønsker er skriftlig 
tilbakemelding på dette, og skriftlig tilbud fra eventuelt 
andre aktører. 

• Bestilling av hinder: vi må skaffe oss en oversikt over 
hindermateriellet vårt og så se hva vi trenger. Sofie 
forsøker å lage en oversikt og oppdaterer denne slik at den 
stemmer med det vi faktisk har i dag. 

  

 

Møtet hevet kl 20.50 


