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Kolnes 
Rytterklubb 

Referat fra styremøte i Kolnes Rytterklubb 
 

Tid  Torsdag 17.02.2011 kl 19.00 

Sted  Rytterstuen, Kolnes 

 

Tilstede Hildegunn Svendsen 

  Berit Bloch-Johnsen 

  Carina Brandtzæg (referent) 

  Hilde Eriksen var til stede under deler av møtet 

 

Forfall  Siv Namork 

  Marit Stranden 

  Marte Sigbjørnsen 

  Trine Vollan   

 

 

Agenda 

 

1. Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte 

2. Årsmøte 2011 

3. Søknad om kursstøtte SD1 

4. Stevnestøtte 2011 

5. Fordeling av administrative oppgaver 

6. Fordeling av oppgaver under stevner 

7. Godtgjørelse under stevner 

8. Kapasitet i ridehall 

9. Drift 

10. Turryttere 

11. Eventuelt 

 

 

1. Godkjenning av agenda og referat fra forrige styremøte 

 Agenda og referat fra forrige møte ble godkjent uten videre kommentarer 

 

2. Årsmøte 2011  

Dato for årsmøte 2011 er satt til torsdag 24. mars kl 19.30. Regnskapet for 2010 er 

ferdigstilt. Carina tar ansvar for å ferdigstille årsberetning 2010 og publisere 

kunngjøring min 1 mnd før årsmøtet. Innkomne forslag til sakslisten må være styret i 

hende 2 uker i forkant og saksliste skal være klar 1 uke før møtet. 

 

3. Søknad om kursstøtte SD1 

Kamilla Svendsen har søkt klubben om å dekke kursavgift for SD1 på kr 500,-. 

Søknaden ble innvilget. 
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4. Stevnestøtte 2011 – sprang og dressur 

 Følgende stevner gir automatisk stevnestøtte i 2011: 

  

Sprang 

CSI-P Baltic    Kr 1.000,- per rytter (ikke ekvipasje) 

CSI-P/Amateur tour AEG  Kr 1.000,- per rytter (ikke ekvipasje) 

AEG Ponni cup og Horze Cup Klubben er pliktig å dekke startavgift 

Oslo Horse Show   Kr 1.000,- per rytter 

Lag NM, KM, Norgesserien  Klubben dekker startavgift 

 

Dressur 

Lag KM    Klubben dekker startavgift 

 

Opplyser om at det alltid er mulig å søke klubben om støtte til startavgift, evnt 

reisestøtte til store stevner. 

  

  

5. Fordeling av administrative oppgaver 

 

Grønt kort/lisensbestilling 

Vi må finne en bedre måte å håndtere Grønt Kort på. Det kommer strengere krav fra 

NRYF angående kurs. Mye arbeid for Berit ifm lisensbestilling. Forslag om rullerende 

kontordag for styremedlemmene. 

 

Medlemslister (herunder inn/utmelding til Hestesport) 

 

Hvordan få inn medlemskontingenten? 

Hilde lager lister over oppstallører + de utenfra som leier anlegget 

 

Sprang/dressurkontakt 
All trening utenom fastsatte tider, skal koordineres av sprang/dressur kontakt. 

 

Nina Rasmussen og Berit Bloch-Johnsen har fungert som kontaktpersoner for 

henholdsvis dressur og sprang i flere år. Ønsker de å fortsette? Eller er det noen som 

ønsker å ta over? 

 

6. Fordeling av oppgaver ifm stevner 

 

Teknisk personell 
Oversikt over teknisk personell på D-stevner i sprang er tilsendt fra rytterkretsen. For 

dressurstevner er vi selv ansvarlig for å skaffe alt teknisk personell (denne forskjellen 

bør absolutt tas opp med rytterkretsen) 

 

Stevneleder 

Ansvaret for å fylle vaktlistene på stevnene bør ikke ligge kun på stevneleder. 

Hildegunn tar delansvar for vaktlisten til neste sprangstevne 19-20 mars. 
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Søppelhåndtering 
Klubben er ansvarlig for fjerning av søppel etter stevner. Hildegunn sjekker 

forskjellige alternativer for søppelhåndtering på Internett. 

 

7. Godtgjørelse under stevner 

  

Banebygger 

Marit Stranden har til nå fungert som banebygger på dugnad uten noe form for 

godtgjørelse. Klubben foreslår at Marit fra nå mottar kr. 1000,- i godtgjørelse for 

banebygging på våre stevner. 

 

Matkuponger 

Heldagsfunksjonærer og nøkkelpersonell skal motta matkuponger under stevnene. 

Carina er ansvarlig for å lage disse. 

  

8. Kapasitet i ridehall  

Det er stort press på hallen i vinterhalvåret. Ridehall nr 2 vil ikke bli bygget med det 

første. Foreløpig må vi fortsette å ta hensyn til hverandre og ridehusreglene. 

 

Vi har forespurt Hilde om utvidet “åpningstid”/lys i ridehallen og håper dette kan gå i 

orden neste vintersesong. 

 

9. Drift 

 

Utbedring og vedlikehold av luftegårder 

Hilde er informert. Det er også mulig å slå av strømmen i boksen montert i 

trappeoppgangen til tribune/rytterstue, for så å binde sammen gjerder som er røket. 

 

Fôringstider og rutiner 

Informasjon overbrakt til Hilde. 

 

10. Turryttere 

Det har kommet klager på ryttere som rir på marker og i sanddyner. Dette kommer det 

til å bli slått hardt ned på dersom det gjentar seg. 

 

11. Eventuelt 

 Berit bestiller “Røyking forbudt” -skilt 

 

 

 

Møtet ble hevet kl 21:30 

 
Carina Brandtzæg 

Stavanger 17.03.2011 


