
 

 
 

Referat 

Kolnes Rytterklubb 
onsdag 17. april 2013 
kl. 18:00 i rytterstuen  

 

Tilstede: Andrea 
  Grethe 
  Sikke 
  Ranveig 
  Irene 
  Gry 
  Hilde 
  Åse 

Forfall:  Anette 
  Nancy 

 

 Ansvarlig 

1. Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte  
  -Godkjent 
 

 

2. Presentasjon av risikoanalyse for anlegget ved Åse Lund  
 -Åse presenterte en grundig risikoanalyse med gjennomgang av punkter 

som gjaldt: 
o Hallregler 
o Skilletråd i ridehall 
o Hull i vantet 
o Ønske om markeringslys 
o Supplering av lys utenfor oppslagstavle i 2. etg. 
o Fjerne stoler og annet fra ridebanen 
o Hensyntagen til ponniryttere/foreldre som skal inn/ut av ridehall 
o Egentrening i sprang 
o Rydding ute og inne 
o Løse hester i volte 
o Ridning på tur/til strand 
o Synbarhetsvest på tur 
o Retningslinjer for helgeforing 

 

 

3. Revidering/etablering av regler  
3.1 Regler for ridning 
 -Forslag utarbeides før neste styremøte 
3.2 Regler for annen aktivitet  
 -Forslag utarbeides på neste styremøte 
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4. Jubileum  

4.1 Hva forventes av bidrag fra styret sin side? 
 -Hilde etablerer en jubileumskomite 
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5. Hilde informerer om sine planer for senteret  
5.1 Utvidelse av utevolten?  
 -Ingen umiddelbare planer for dette 
5.2 Innkjøp av ridebunn fra Snøde? 
 -Hilde vil vurdere dette etter inspeksjon av bunnen. 
5.3 Vann i vaskeboks under rytterstue? 
 -Planer for dette foreligger. Det vil bli varmt og kaldt vann om   

  sommeren og ikke vann om vinteren inntil vinduer er satt inn for å  
  forhindre frost. 
 

 

6.  Klubbjakker  
6.1 Bør vi kjøpe inn flere klubbjakker  for videresalg? 
 -Beror til etter sommerferien 
 

 
 

7. Eventuelt  

7.1 Avskaffe kriting i kiosken? 
 -Begrenses mest mulig. 
7.2 Etablere lister for levering av mat til kiosken på stevner? 
 -Vi vil heller henstille til at det blir levert kaker /mat som fryses i forkant 

av stevner så vi har alt tilgjengelig fra morgenen av. 
7.3 Hvem skal få mat på stevner? 
 -Vi innfører bongsystem hvor de som har jobbet et visst antall timer kan 

hente mat i kiosken 
7.4 Møkking av området under stevneavvikling. 
 -Vi  vil merke en trillebår som blir plassert på parkeringsplassen som 

gjestene kan benytte. 
 -Egen møkkevakt på vaktlista. Denne skal møkke banene inne og ute, 

sjekke parkeringsplassen, samt holde toalettene og gangen utenfor i 
orden. 

7.5 Hvordan skal Hilde lettere fange opp småfeil og mangler på senteret? 
 -Det lages en liste som oppdateres og leveres Hilde etter hvert 

styremøte. 

 

 

 


