
 
 

Protokoll - OARK-styremøte 13. september kl. 19-21 på Ellingsrud Gård 
 
Tilstede: Fra Styret i Ellingsrud Rytterklubb: Styreleder Lena og styremedlemmene Helle og Cathrine. 
Fra OARK møtte: Alice, Jeanette, Amanda, Mikkel, Rikke og Anita (ref.) 
 
OARK-styret takker Ellingsrud styret for god mottakelse, og nyttig og inspirerende 
erfaringsutveksling. 
Første del av møtet ble OARK-styret informert om status Ellingsrud Gård mht stall (som ikke er i 
ordinær bruk) samt bruk av anlegget – ridehall, baner og feltrittstrasè. Det pågår akkurat nå et arbeid 
for å ivareta de mulighetene Ellingsrud Gård kan tilby for klubben og ryttermiljøet. OARK-styret 
støtter fullt ut de konkrete ambisjonene – som styret opplever har et stort potensial også utover 
klubben. 
Etter fraflytting fra Ellingsrud Gård i sommer, og en tidligere runde med full rehabilitering av stallen, 
har klubben opplevd stort frafall i medlemsantallet. Ellingsrud styret og OARK-styret deler 
oppfatningen om at det bør satses på robuste klubber og samarbeid mellom klubber – framfor 
etablering av nye klubber i kretsen. 
Mange ideer til økt klubbsamarbeid, opplæring i roller for å gjennomføre gode stevner og inspirere til 
dugnadsånd på grasrota – og spesielt blant unge – er stikkord for erfaringsutvekslingen. OARK-styret 
antydet mulighet for at Ellingsrud kan bli bedt om å holde innlegg på konferansen i november. 
 
Styremedlemmene i OARK fortsatte deretter med ordinært møte ihht utsendt agenda. 
 
1. Oppfølging av referat fra forrige møte – punkter som ikke er del av møtet for øvrig;  

Grenleder sprang, Amanda, holder i Top Spec - med innsending av kretsens godkjente 
deltakere. Øvrige cuper ser ut til å utgå i 2021.  
Markedsføring av tidtaker og lydanlegg – utsettes til neste møte. 
  

2. Evaluering av KM i hhv dressur, felt og sprang. Viktigste punkter: 

• Alle stevnene er vellykket gjennomført, og vi beveger oss i riktig retning - tross at korona ga 
oss mange ekstra utfordringer i år – spesielt mht mange konkurrerende stevner på valgte 
datoer. 

• Støtte kr 10.000 pr stevne for å dekke teknisk personell o.a. tror vi vil fungere enda bedre 
neste år, og innebærer at OARK kan være tydeligere i sine krav til arrangementet. 

• Premier (sløyfer, medaljer og dekken) blir mottatt med begeistring 

• Vi hadde ikke helt kontroll før og underveis på premiemateriellet – ble litt stress, og noen 
deltakersløyfer må ettersendes.  

• Grenlederne i sprang og dressur lager et opplegg for å få inn synspunkter på klasser/høyder. 
Strategien til OARK bør være langsiktig – dvs at valg av klasser ikke varierer fra år til år, og at 
klasser best mulig speiler nivået mellom klubb og lands/elite/NM. Rekrutteringsklasse kan 
f.eks. være et alternativ når grenen har få deltakere på ønsket nivå. 

• Veldig bra med fine bilder fra KM-arrangementer! OARK-styret kjøper bilder fra KM-Sprang.  
 
 
Læringspunkter til neste år: 

1. Statutter oppdateres nå og godkjennes i god tid før fristen. Grenlederne er ansvarlig for 
oppdatering av statutter. 

2. Hvert KM-arrangement må ha en ansvarlig person i OARK-styret – som markerer seg i 
forberedelser og gjennomføring av KM overfor arrangør-klubb.  



3. Vi kan jobbe mer i forkant med promotering (fine bilder fra 2021 kan brukes) og evt. 
forhåndsavtale med fotografer i 2022. 

4. Faste KM-helger i september er et ønske som fremmes overfor NRyF sentralt.  
 

 
 
3. Klubbledersamling. Utkast til oppdatert invitasjon med påmeldingsdetaljer er under klargjøring og 
sendes ut/publiseres neste uke.  
 
4. Steward-utdanning og problematikk vedr. status, honorarstørrelse, habilitet og utfordringer i ulike 
type arrangementer ønsker OARK-styret å jobbe med. Meldt inn som tema på Klubbledersamlingen. 
 
5. KM-kjøring; grenleder kjøring + varamedlem OARK/stevneleder Søndre Ås Gård samarbeider for å 
skape et mest mulig vellykket arrangement. I den grad øvrige i styret har mulighet – sterk 
oppfordring til å være tilstede på vakre Søndre Ås Gård – og støtte at OARK for andre år på rad 
arrangerer KM i kjøring! 
 
6. Søknader om støtte til trenings-samlinger. Noen søknader har kommet til OARK-styret. 
Grenlederne innstiller ihht vurdering av de publiserte retningslinjene for søknader. 
 
7. Terminliste 2022 – prosess og tidsfrister er under utarbeidelse. 
 
8. Eventuelt 
 Det bestilles opp medaljer for KM Kjøring i oktober, samt alle grener i 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 


