
OARK-styreprotokoll mandag 11. oktober 2021 kl 19-21.30 på Østern Brug 
 
Tilstede: Fra Bærum Rideklubb: Elly (leder) og Agnes (økonomi) fram til kl. 20.45 
Fra OARK: Alice, Amanda, Rikke og Anita (ref.) 
 
Første del av møtet var en innholdsrik samtale med representanter for styret i Bærum Rideklubb. 
Klubben har ca 350 medlemmer og favner mange staller i nærområdet. En kort presentasjon av 
aktiviteter i og utenfor rideklubbens regi (rideskole, terapi-ridning, samhandling anleggseier, mv) 
innledningsvis – før vi gjennomgikk felles problemstillinger vedr. teknisk personell, KM-
arrangementer og klubbsamarbeid. OARK-styret ble inspirert av de mange gode oppleggene for å 
styrke frivillighetsarbeidet, rekruttering og det sosiale miljøet rundt hest og ridning.  
 
Siste del av møtet var for OARK-styret med disse sakene: 
 
1. Klubbledersamlingen 19.-20.nov – gode innspill fra møtet med Bærum Rideklubb er notert, og tas 
med til avtalt møte mandag 18.10 der ytterligere konkretisering av innhold, regi og administrasjon 
legges fram.  
2. Teknisk personell - kurstilbud/OARKs oppgaver og ansvar. Stewarder spesielt. Mail fra 
Stewardkomiteen – se vedlegg – er et grunnlag for å utforme hvordan OARK skal jobbe med 
opplæring av teknisk personell. En arbeidsgruppe internt i styret gjør et hurtig arbeid fram til OARK-
styret behandler saken etter 1. november. 
 
 
3. KM Kjøring på Søndre Ås Gård. Arrangør/stevneansvarlig sender styret en oppdatering om status i 
forberedelsene, og behov for representanter fra styret til å bidra i gjennomføring av arrangementet. 
Oversikt og klargjøring av premier inkludert. 
 
 
4. Terminliste 2022. OARK-styret sender ut mail til alle klubber innen 15. november der vi ber om at 
klubbene melder inn sine ønsker i prioritert rekkefølge. Det informeres om at hvert av KM-ene 
(sprang/dressur/kjøring/felt) støttes med kr 10.000 – i tillegg til premier. Det oppfordres til at 
klubbene samarbeider om stevner (flere klubber på samme anlegg samme dato/datoer) – samt at 
klubber kan ha stevne på samme helg med forskjellig profil på valgte klasser. Frist for innsending av 
ønsker settes til 5.desember. Endelig tilbakemelding til klubbene om tildelte stevner gis innen 20. 
desember. Årsaken til litt senere prosess i år, er ønsket om å få opplyst om relevante E/L stevner 
innen dressur/sprang og felt før OARK lager sin endelige terminliste. 
 
5. Top spec – Status; Mye arbeid/mange henvendelser for relativt få plasser som det konkurreres 
om. OARK-styret oppsummerer sine erfaringer, sender mail til arrangør og ber om at plassene i 
framtida fordeles rytterkretsene etter størrelse. Dvs OARK forventer at vi får min. 5 plasser som det 
konkurreres om i vår krets. 
 
6. Eventuelt 
 

- Søknad fra Follo Hestesportklubb– sender denne ut på nytt til styret for å få innspill.  
- Feil i stevneinvitasjon – mail vedr. feil mht KR. Styret formulerer en respons på henvendelsen 

vi har fått – både konkret og prinsipielt. 
- Valgkomiteen v/leder er gitt oppdraget om å starte prosessen med å sette sammen forslag til 

OARK-styre fra årsmøtet 2022, samt medlem av Kontrollkomiteen. 
 


